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Till statsrådet och chefen för

finansdepartementet

juniDen 25 1992 bemyndigade regeringen chefen för Finansepartemen-
statsrådet Wibble, tillkalla särskild utredare för utvecklatet, att atten

principer och metoder för utjämning strukturellt betingade kostnads-av
skillnader mellan kommuner.

Med stöd bemyndigandet förordnade t.f. chefen för Finansdeparte-av
statsrådet Westerberg, dag kommundirektören Unomentet, samma

Svaleryd särskild utredare. Utredningen Strukturkost-antog namnetsom
nadsutredningen.

Departementschefen, statsrådet Wibble, förordnade med stöd av
bemyndigandet, departementssekreteraren Stefan Ackerby, departements-
sekreteraren Per Bengtsson, departementssekreteraren Anna Carlsson,
departementsrådet Mårten Lagergren, sakkunnige Roger Pettersson,
avdelningsdirektören Annika Puide, professorn Brita Schwarz, ekonomen
Lennart Tingvall departementsrådet Sven-Erik Wallin, biträdasamt att
utredningen från och med den 3 september 1992. Av-expertersom
delningsdirektören OlssonHans förordnades från och medexpertsom
den 15 september 1992.

Den 3 september 1992 förordnade departementschefen, med stöd av
bemyndigandet, gruppchefen Leif Andersson, ñnanssekreteraren Bo
Bengtsson, ekonomichefen Björn Ericsson, ekonomidirektören Kåre
Jansson, ekonomichefen Göran Lagerstedt, ekonomidirektören Lars
Niklasson, ekonomidirektören Nils Nordman, ekonomichefen David
Nyberg,ekonomichefen Stefan Tengberg, sektionschefen Karin Rudebeck,
ekonomichefen Gunnar Tidemand ekonomichefen Frank Sällströmsamt

ingå i referensgrupp utredningen.att en
Riksdagsledamöterna Lennart Hedqvist Ollem, Schmidt fp, Ulf

Björklund kds, Per Olof Håkansson s, Lars-Ove Hagberg Gv, Bo
Jenevall nyd f .d. riksdagsledamoten sakkunnige Rolf Kenneryd csamt
förordnades departementschefen ingå i parlamentarisk referens-attav en

utredningen.grupp
Den 15 februari 1993 entledigades departementssekreteraren Per

Bengtsson från uppdraget utredningen.expertsom
Till huvudsekreterare utredningen förordnades fil.kand. Björn

Sundström från och med den 24 augusti 1992. Ekonomen Niclas
Johansson och ekonomen Tom Nilsson förordnades sekreterare frånsom
och med den 7 september 1992.



Strukturkostnadsutredningen får härmed överlämna sitt betänkande,
SOU 1993:53 Kostnadsutjämning mellan kommuner.

Särskilt yttrande avgivits departementssekreterarenhar Annaav
Carlsson.

Utredningens uppdrag härmed slutfört.är

Stockholm i juni 1993

SvalerydUno

/Björn Sundström
Niclas Johansson

NilssonTom
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Ordlista

Baskostnad korrigerad driftkostnad förEn göraatt
redovisade kostnader jämförbara mellan
kommunerna.

Bidragsår år under vilket bidragetDet utbetalas.

Eget skatteunderlag Antalet skattekronor.

skattekraft skatteunderlag invånare.Egen Eget per

Garanterad skattekraft Grundgarantin i landstingssystemet med
tillägg/avdrag för âldersstrukturens in-
verkan på kostnaderna.

Garantinivâ garanterade skattekraftenDen i utjäm-
ningssystemet för kommuner uttryckt i

medelskattekraften.procent av

Garanterat skatteunderlag Det antal skattekronor denmotsvararsom
garanterade skattekraften.

Garantiskatteunderlag antalDet skattekronor motsvararsom
den uppräknade medelskattekraften mul-
tiplicerad med antalet invånare den 1
november året före bidragsåret och med

procenttal garantinivâ årligenett som
fastställs regeringen.av

Grundgaranti garanterade skattekraftenDen i lands-
tingssystemet uttryckt i medel-procent av
skattekraften.
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Grundbelopp Motsvarar tillskjutande skatteunderlag
multiplicerat med enhetlig skattesatsen
för kommunerna i län. länsvisaDenresp
enhetliga skattesatsen skall motsvara
95% 16 kr plus tillägg för skatteväx-av
lingar med %95 skatteväxlingssatsen.av

Landstingsfria kommuner De kommuner, Göteborg, Malmö och
Gotland, inte ingår i landstingettsom

själva bedriver sådan verksamhetutan
normalt sköts landsting.som av

Medelskattekraft Antalet skattekronor invånare i riket.per

Neutraliseringsavgift Ett antal kronor invånare kom-per som
skatteutbetalning minskas medmunernas

för kompensera för vissa verksam-att
hets- och regelförändringar.

Skattekraft skatteunderlaget dividerat med invånar-
antalet.

Skattekronor Summan den till kommunal inkomst-av
skatt beskattningsbara inkomsten för
samtliga skattskyldiga dividerat med 100.

Skattesats andelDen den beskattningsbara in-av
komsten invånarna betalar i skatt tillsom
kommun landsting. Benämns ävenresp
utdebitering och uttrycks i kronor per
skattekrona kr/skkr.

Standardkostnad nationelltEtt genomsnitt för capita-per
kostnaden för viss verksamhet.en

Standardkostnadsersättning En teoretiskt beräknad ersättning för en
viss verksamhet för respektive kommun.
En ersättning överstiger standard-som
kostnaden för verksamheten indikerar att
kommunen har strukturella merkostnader
för verksamheten ifråga.
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Strukturkostnadsersättning Summa standardkostnadsersättningar.

Strukturkostnadsindex Strukturkostnadsersättning i förhållande
till det vägda medelvärdet av summa
strukturkostnadsersättningar i riket.

Tillskott skatteunderlag Det antal skattekronor varmed detav egna
skatteunderlaget understiger garanti-
skatteunderlaget.

Uppräknad medelskattekraft Antalet skattekronor i riket tvâ år före
bidragsåret multiplicerat med uppräk-
ningsfaktom och dividerat med antalet
invånare i riket.

Uppräknat skatteunderlag Antalet skattekronor tvâ âr före bidrag-
sâret uppräknat med uppräkningsfaktom.

Uppräkningsfaktor faktorDen används för fastställaattsom
uppräknat skatteunderlag uppräknadresp
medelskattekraft för bidragsâret beräknas

Riksrevisionsverket.av
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Sammanfattning

Inledning

statsbidragssystem kallatriksdagenjuni 1992 beslutadeI nyttettom
Utjämningsbidraget bestårförutjänmingsbidrag kommuner.statligt treav

delar

minstakommunerinkornstutjänming där alla garanteras enen--
medelskattekraften i riketinkomstnivå, f 126 procent avn ca

kostnader och behovmed avseendetillägg/avdragstrukturelltett-
befolkningsminskningförtillägg-

strukturellt betingade skillnaderavseende pâ görsOmfördelningen med
frånfinansiellt bidragochhelt mellan kommunerna staten.utan

pâ kommunalekonorniskaallt väsentligtbygger iDet systemetnya
statsbidragssystem för kommunerförslag tillkommitténs KEK:s nytt

1991.lades fram i decembersom
istrukturkostnadsutjärnningenförslag vadKritiken KEK:smot avser

tillkalla särskildbeslutatstark, varför regeringen attsystemet envar
för strukturutjänuiing.vidareutvecklautredare med uppgift systemetatt

strukturkostnadsutjämningen leda till allaEnligt direktiven skall att
skall ha likvärdiga ekonomiska förut-efter utjämningenkommuner

kommunal verksamhet med given ambi-för bedrivasättningar att en
standard tillkunna erbjuda "sammationsnivâ. handlar såledesDet attom

för skillnader iskall inte kompenseraspris". Kommunernasamma
effektivitet. strukturellakvalitét, avgiftssättning och Deservicenivå,

förklarandeskall kunna medskillnaderna mellan kommunerna mätas
löpande kan uppdateras.opåverkbara variabler som

Val metodav

behovs och kostnadsskillnader förUtredningen har analyserat strukturella
verksamhetför sig. För varje harvarje slag kommunal verksamhet varav

de beräknadek standardkostnadsersättning beräknats. Summan aven s
strukturkostnadsersätt-standardkostnadsersättningarna kommunensutgör

med vägda medelvärdetning. Strukturkostnadsersättningen jämförs det
erhålls.för strukturkostnadsindexriket varvid ett

strukturkostnadsersättning det vägdaOm kommunen har högre änen
i formför får den strukturtillägg betalasmedelvärdet riket ettett som av
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strukturavdrag från kommuner strukturkostnadsersättning liggervars
under det vägda medelvärdet. Strukturkostnadersâttningen i kronor/in-
vånare utredningens förslagutgör till strukturkostnadsutjämning.

Den använda metoden kallar jag för standardkostnadsmetoden. En
alternativ metod till standardkostnadsmetoden den kär totalkostnads-s
metoden bl användes KEK. bedömerJag standardkost-som a attav
nadsmetoden har avgörande fördelar eftersom modellen byggs del förupp
del och kan analyseras i sina beståndsdelar. De strukturella kostnadsskill-
naderna mellan kommunerna kan beräknas med hjälp många olikaav
förklaringsvariabler. Det blir också lättare känna igen strukturfaktorer-att

utifrån erfarenheter i det dagliga arbetet.na

Faktorer förklarar strukturella kostnadsskillnadersom

Den faktor framför allt förklarar strukturella kostnadsskillnadersom
mellan kommunerna åldersstrukturen.är De kommuner har mångasom
äldre, barn och skolbarn erhåller generellt högre strukturkostnads-en
ersättning.

Vad beträffar barnomsorgen erhålls högre standardkostnadsersättningen
kommunen har många barn och barnens föräldrar förvärvsarbetar.om om

Andra strukturella faktorer in i barnomsorgensvägts standardkost-som
nadersättning långa vistelsetider iär omsorgsverksamheten ökadsamt en
efterfrågan på fritidshem i städer.stora

Strukturella kostnadsskillnader inom äldreomsorgen kan förklaras med
åldersstrukturen och pensionärernas socio-ekonomisk detstatus samt
faktum äldreomsorgen i glesbygd dyrareär grund hemtjänstensatt av
merkostnader för långa och hög andel institutionsboende. Denresor en
socio-ekonomiska faktorn speglar vårdbehov förstörre arbetare föränett
tjänstemän och ensamstående behöver service sammanboende.att änmer

När det galler kommunernas kostnader för individ- och familjeomsorg
finns avsevärda skillnader mellan olika kommuner. Kostnaderna är
speciellt höga i storstäderna och i vissa förortskommuner. Utredningen
förklarar dessa skillnader med antal faktorer har indirektett ettsom
orsakssamband med kostnaderna indikatorer på höga kostnader, t ex
andelen ensamstående kvinnor med barn och bebyggelsestruktur.täten

Kostnadsskillnadena inom grundskolan förklaras med andelen barn i
grundskoleåldern, omfattningen hemspråksundervisning, och glesav en
bebyggelsestruktur. Glesbygden har högre kostnader på grund mångaav
små skolenheter och långa avstånd vilket påverkar skolskjutskostnaderna.

Strukturella kostnadsskillnader inom gymnasieskolan kan förklaras med
andelen ungdomar i åldern 16-18 år, inackorderingsersättningar, samt
elevernas linjeval. I standardkostnadsersättningen för gymnasieskolan har
hänsyn endast tagits till de två förstnämnda faktorerna. Jag dock attanser

elevernasäven linjeval skall ingå strukturell faktor. Därför börsom en
Skolverket få i uppdrag utarbeta linjevalsfaktor.att en

När det gäller och avlopp kompenserar utredningen förvatten-
strukturella merkostnader kan hänföras till gles bebyggelsestruk-som en

med långa ledningslängder svåra geotekniska förhållanden.tur samt
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driftunderskott till följd kommu-inte förUtredningen kompenserar attav
anläggningsavgifter.har låganerna

för merkostnader kanBeträffande och kompenserasvägargator som
trafikbe-strukturella slitaget. delshänföras till det Detta utgörs ettav

klimatberoende slitage.roende slitage, dels ett
för kollektivtrafiken har jag tagit hänsynstandardkostnadsersättningenI

funnit relevanta i sammanhanget.de strukturfaktorer jagtill som
storstadsområdet strukturell faktorStorleken staden utgöraantas en

ocksålånga avstånden i skogslänenpåverkar kostnaderna. De antassom
Öckeröspeciella medfaktor. Vissa kommuner,strukturell texvara en

också tillägg för struktur ifärjetrafik erhållersin omfattande ett
kommuner-sammanhanget börstandardkostnadsersättningen. I nämnas att

kollektivtrafiken i utredningensföri Stockholms län inte kompenserasna
finansieras lands-verksamheten bedrivs ochhuvudförslag eftersom av

viss hänsyn tillskatteutjämningssystemet för landstingentinget och taratt
detta.

beräknat merkostnaderhar utredningenvadUtöver nämntsovansom
för

lokala i små ochräddningstjänst ochadministration, ytstoraresor-
kommuner

uppvärmningskostnadernaklimatets inverkan på-
kallortstillägg, samt-

högt.underhällskostnader där kostnadslägethöga bygg- och är-

intäktsutfallstrukturkostnadsersättning och

Stenungsundfrån 16 000 kr/ invStrukturkostnadsersättningen varierar ca
omfördelas miljarder krtill kr/inv Totalt 3,723 700 Dorotea. caca

förortskom-betalar tillmellan kommunerna. Kommuner ärsystemetsom
Västergötland ochi Skåne, Halland, Väst-och kommunernamuner

tillhör denstorstäderna och glesbygdskommunema,manland. De tre
för strukturella merkost-kategori kommuner erhåller tilläggettsomav

nader.
statsbidragssyste-strukturkostnadsersättningen lagts in i det totalaNär

statsbidrag beräknas jämföraskan skatteintäkter och ochmet summan av
mina beräkningarmed utfallet i tidigare statsbidragssystem. I avsersom

förslag med alternativ1993 har jag jämfört utfallet utredningens ettav
före förändringarna fram-bygger på 1991 års statsbidragssystemsom

skrivet till 1993.
inkomstökningarna i Göteborg,Utredningens förslag de störstager

förvilket beror på utredningen kompenserarMalmö och Stockholm, att
för familjeomsorg. Flertalet kommunerhöga merkostnader individ- och
Älvsborgs, Skaraborgs, Sörmlands, Göteborgs- ochi Skåne, Halland,

Bohus fâr inkomstökningar med mellan och tiolän procent.en
indelas i tvâ olikafår sänkta inkomster kanKommuner grupper.som

Stockholm, Göteborg ochförsta förortskommuner tillDen ärgruppen
haft specialdesti-skattekraft och tidigare högaMalmö med hög egen som
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nerade statsbidrag till skola och barnomsorg. Den andra bestårgruppen
kommuner i Blekinge, Värmland, Dalarna och Norrland haftav som en

hög grundgaranti i tidigaredet skatteutjämningssystemet och där
utredningens förslag inte ersättning. Inkomstminskningen ärger samma
särskilt i Norrbotten generellt och i kommuner tidigare erhållitstor som

skatteutjänmingsbidrag. Utredningen har inte särskilt beaktat deextra
faktorer berättigat till skatteutjänmingsbidrag.extrasom

Övriga uppdrag förslagoch

Utredningen har också haft till uppgift bedöma regionalpolitiska- ochatt
samhällsekonomiska effekter förslaget.av

Jag inkomstminskningama för glesa och kommuner iatt ytstoraanser
Norrland och i vissa Bergslagskommuner så särskiltär stora att ett
regionalpolitiskt motiverat statsbidrag skall införas. Detta skall bl a
kompensera för näringslivsbefrärnjande åtgärder det privatasamt att
näringslivet i kommunerna inte kan fungera på kommersiella grunder och

kommunerna den anledningen måste på sig för vissaatt ta ansvaretav
nödvändiga funktioner.

Jag mitt faktorerval i strukturkostnadsutjämningen stödjerattanser av
och främjar verksamheter samhällsekonomiskt lönsamma.ärsom
lncitamenten i dessa faktorer starkare de erhållsär än vidsom en
minskad inkomstutjämning.

Utredningen har behandlat frågorantal beröräven huvud-ett som
mannaskap och skatteväxling.

Jag föreslår mellankommunal kostnadsutjämning medatt en av-
ÄDEL-överenskommelsenstrappning återinförs på grund effekter.av

Jag föreslår också utjämningsbidraget beräknas på enhetligatt en
skattesats.

När det gäller den fortlöpande uppdateringen det föreslagna systemetav
för strukturkostnadsutjämning jag attanser

skall modifieras årligen med hänsyn till eventuella för-systemet-
ändringar i lagstiftning huvudmarmaskapoch
det nödvändigtär genomgripandegöra översynatt en mer av-

minst femte årsystemet vart
kostnadsersättningama i skall räknas årligen medsystemet upp-
nettoprisindex
variablerna faktorerna i modellen uppdateras årligen-
de fasta ersättningarna i modellen låses mellan givna uppdaterings--
tillfällen

En fortlöpande uppdatering utjämningsmodellen kräver också attav
folk- och bostadsräkningama genomförs femte år. fall måsteIvart annat
de för utjämningsmodellen erforderliga uppgifterna tillgängliga pågöras

sätt.annat
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Utredningens uppdrag1

Inledning1

förslag i 1992 års kompletteringsproposi-Med anledning regeringensav
tion statsbidragssystem för landetshar riksdagen beslutat ett nyttom
kommuner. statligt utjämningsbidrag trädde iDet systemetnya som
kraft vid årsskiftet 1992/93 i allt väsentligt på kommunalekono-bygger
miska kommitténs förslag till statsbidragssystem förKEK:s nytt
kommuner lades fram i december 1991.som

Huvuddragen i förslag positivt remissinstansema.KEK:s mottogs av
förslaget till strukturkostnadsutjämningDäremot kritiken stark motvar

i denna bakgrund har regeringen beslutat tillkallaMotsystemet. att en
särskild utredare med uppgift vidareutveckla för strukturkost-att systemet
nadsutjänming.

Kommunalekonomiska kommitténs förslag1.2

kommitténs förslag till statsbidragssystemDen kommunalekonomiska nytt
för kommuner redovisas i betänkandet "Kommunal ekonomi i sarnhälls-

för ökat handlingsutrymmeekonomisk balans statsbidrag och nya-
samarbetsformer", SOU 1991:98.

Syftet förslagetmed är att

offentligastimulera till förnyelse och utveckling den sektorn,av-
fördela principer,statsbidragen efter generella-

kommunerna likvärdiga ekonomiska förutsättningar så attge-
skillnader utdebitering bara avspeglar skillnader i effektivitet,i

avgiftsnivå,service- och
eliminera utjämningssystem,behovet särskilda inomregionalaav-
samt att
minska rundgången mellan och kommun.statav pengar-

uppnå målsättningar föreslog KEK såvälFör nämnda denatt attovan
allmänna särskilda skatteutjämningsavgiften avräkningsskattensamtsom
skulle avskaffas år förslag1993. Ett 17 deattannato var avrn
tidigare specialdestinerade statsbidragen till kommunerna skulle avskaffas
tillsammans med skatteutj ämningsbidraget och det skatteutj änmings-extra
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bidraget. Kommittén ansåg vidare de kommunala bostadstilläggen ochatt
bostadsbidragen borde bli statliga angelägenheter.

Som ersättning för tidigare bidragssystemet föreslogdet KEK ett nytt
generellt statsbidragssystem, kallat statligt utjämningsbidrag till kommu-
ner.

Utjämningsbidraget består delartreav

bidrag för skatteinkomsterkommunernas till generellett upp en-
garantinivå, uttryckt andel uppräknad medelskattekraft,som enav
tillägg till från bidragetavdrag grund opåverkbararesp av-
skillnader i strukturella förhållanden, samt
tillägg för befolkningsminskning-

1.2. 1 Inkomstutjämning

Inkomstutjämningen innebär kommunerna får grundbeloppatt ett som
beräknas utifrån tillskjutande skatteunderlag och för alla kommunerett en
enhetlig skattesats. tillskjutande skatteunderlaget bestäms dels utifrånDet

generell inkomstgaranti till uppräknad medelskattekraftrelateraden en
och dels utifrån uppräknade skatteunderlag.kommunernas

uppräknadMed medelskattekraft det totala skatteunderlagetavses per
invånare i riket tvâ år före bidragsåret multiplicerat med uppräknings-en
faktor. Med uppräknat skatteunderlag kommunens skatteunderlagavses
två år före bidragsåret multiplicerat med uppräkningsfaktor. Meden
tillskjutande skatteunderlag 95 det antal skattekro-KEK procentavser av

varmed kommunens uppräknade skatteunderlag understiger detnor
garanterade skatteunderlaget, vilket kommunnivå beräknas utifrån

befolkning.senaste
Om kommunens uppräknade skatteunderlag understiger det garanterade

skatteunderlaget föreslås kommunernas grundbelopp skall beräknasatt
multiplicera det tillskjutande skatteunderlaget med enhetligattgenom en

skattesats på 18,30 kronor.
De kommuner har så hög skattekraft de inte berörsattsom en egen av

inkomstutjämningen bör enligt kommitténs mening inte vidkännas något
avdrag eller tillägg grund strukturella förhållanden.av

1.2.2 Utjämning strukturella skillnaderav

Enligt förslagKEK:s skall strukturella förhållanden i kommun kunnaresp
tillägg eller avdrag från grundbeloppet i inkomstutjämningen.ge

Kostnadspâverkande strukturella förhållanden in i bidragssystemetvägs
med utgångspunkt från för varje kommun fastställt strukturkost-ett
nadsindex. Indextalet beräknas utifrån faktorerna

klimat-
glesbygds/tätortsgrad-
âldersstruktur och-
social struktur.-
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Som indikator för klimatfaktor använder KEK uppvärmningsin-etten
dex fram i början 1980-talet för klargöra klimatetstogs attsom av
inverkan energiförbrukningenpå i kommunägda fastigheter. Den geo-
grafiska faktorn indikerar gleshet har operativt deñnierats ytansom som
dividerad med folkmängden multiplicerad med den andel befolkningenav

bor utanför med minst 500 invånare. faktorDentätort speglarsom som
åldersstrukturen består åldersvägt index utifrån olikaett sammansattav
åldersgruppers andel kommunernas nettokostnader antaletsamtav
invånare i åldersgrupp. Som social faktor föreslår kommitténresp

förtidspensionärerandelen och andelen barn med ensamståen-summan av
de förälder.

KEKzs strukturindex härledd med hjälp multipel regressionsana-är av
lys. Med denna metod försöker förklara sambandet mellan antalettman
strukturfaktorer oberoende variabler med kommunernas nettokostnader
beroende variabel. De KEK valda faktorerna förklarade 75av ca

den totala variationen i kostnaderna. Klimatfaktom bidrar medprocent av
56%hälften det gäller förklaringen till kostnadsvariationenöver när

Åldersfaktommellan kommunerna. bidrar med 29,9 den socialaprocent,
faktorn med 13,8 och gleshetsfaktom med 0,3 Vilkaprocent procent.
konsekvenser de valda faktorerna får i form högsta lägstaav resp
kostnadsbidrag till kommunerna uttryckt i kronor invånare framgårper

tabell nedan.1.1av

Tabell 1.1 Lägsta kostnadsbidrag förhögsta varje strukturfaktorresp
Kr/inv 1990räkenskapsåret

Ålder Social Gles Klimat

Lägsta 963 627 05 1 11 748
Högsta 8 094 459 6405 4 18 927

Källa: KEK.

I sammanhanget bör påpekas kommittén föreslog indextalenävenatt att
för kommun skulle tillavrundas medelvärdet i jämna intervallresp om
två enheter. index ochEtt mellan 91 93 skulle värdet 92ges osv.

föreslogsDessutom spärregel med minimi- maximigräns fören en resp
index på 92 128. Behovet motiverasspärregel med att extremtresp enav
låga eller påtagligt höga index skulle få alltför konsekvenser istora
bidragsfördelningen.

Tillägg1.2.3 för befolkningsminskning

För kommuner haft befolkningsminskning på tvåän procentsom en mer
under den femårsperioden föreslog KEK tillägg. uppgårDettasenaste ett
till 40 medelskattekraftenden uppräknade invånare för denprocent av per
del befolkningsminskningen överstiger två procent.av som
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Övriga1.2.4 förslag

Utöver förslag lade kommitténnämnda också fram förslagovan om

vissa förändringar i statsbidragen till landstingen-
för utbetalning kommunalskattett nytt system av-

den inomregionala utjämningen i Stockholms län skulle avvecklasatt-
särskilda övergångsregler skulle tillämpas vid införandet detatt av-

statliga utjänmingsbidraget, samt
de kommuner får bidragsminskningar 6änatt procent,som mer-

andel kommunernas kostnader, till följdmätt detsom av av nya
bör särskilt till förutredas grund eventuellt åtgärder.systemet, extra

1.3 Kritik kommunalekonomiska kommitténsmot

förslag

När det gäller de principiella utgängspunktema i KEK:s förslag "med alla
i påse" i stället för specialdestinerade statsbidrag tillstyrktepengar en en

majoritet remissinstansema förslaget. Flertalet remissinstanserstor av var
också alla kommuner bör likvärdiga förutsättningaröverens attom ges
för kommunal verksamhet.

Beträffande inkomstutjämningen ansåg några kommuner i Stockholms
län, Göteborgs- och Bohus län i Malmöhus län, KEK:s förslagsamt att

för långtgående med tanke på incitamenten förär öka denatt egna
skattekraften. Andra kommuner kritiserar förslaget med avseende pâ
minskningen tillskottet med 5 med motiveringen det striderprocent attav

utjärrmingstanken.mot
Förslaget till utjämning med hänsyn till strukturella kostnadsskillnader

blev hårt kritiserat remissinstansema. Kritiken riktar sig delsmotav
metoden multipel regressionsanalys dels urvalet faktorer ochmot av
deras genomslag vid beräkningen tillägg och avdrag.av

Metodkritiken handlar modellen uppfattas svårförståe-attoma som
lig och den instabil tiden. Vidareär har flertal remissinstanseröveratt ett
och fristående forskare påpekat den statistiska analysen enbart visatatt att
vissa variabler samvarierar med kommunernas kostnader. Analysen ger
däremot inte något besked orsaken till samvariationen eller valdaom om
faktorer överhuvud relevanta i sammanhanget. Forskarnasärtaget
uppfattning delär de valda faktorerna inte kausala, vilketäratt en av
innebär det inte finns något orsakssamband mellanatt attman anser
faktoremas värde och kommunernas kostnader.

En majoritet remissinstansema ansåg klimatfaktomsatt storaav
genomslag fått orimliga konsekvenser. De ansåg kostnaderatt som
hänger geografisktmed läge och klimat visserligen skall beaktassamman
i det utjämningssystemet sådan faktor skall mindreattnya men en ges
vikt och dessutom utformas såpå inte får de tröskeleffektersätt att man

förslagKEK:s för med sig. Gleshetsfaktom förslageti borde enligtsom
flertal kommuner omdefinieras. flertaletFör kommuner i landet harett
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denfaktorn betydelse. Däremot genomslag iingen större ett stortger
fördelar otillfredsställandedär denNorrlands inland sättettpengar

mellan kommunerna inbördes.
Åldersfaktorn många remissinstanser ökad vikt.borde enligt Enges en

frånutforma åldersfaktom skilddel borde överväga attattanser man
faktorn skulle enligt kommittén speglasocialastrukturindex. Den

sociala borde enligtpå grund den strukturen. Detavvikande kostnader av
faktorn verkligenden valda speglarremissinstansema prövasnoga om

ansåg den faktornsådana del remissinstanser valda inteskillnader. En att
till storstädemas sociala problem.tillräcklig hänsyntar

ansåg strukturindex borde kompletteras medFlera remissinstanser att
faktorer, sådana arbetslöshet, barnomsorg, närings-flera mätert ex som

och speciellaoch lönenivåer, storstadsproblemlivsstruktur, hyres- öarnas
förmått fångaframhölls kommittén inte ochproblem. Vidare attatt upp

på effektivitet och service.eliminera skillnader berorsom
föreslagna spärregeln medMånga ansåg denremissinstanser att en

främmandeför strukturindex inslag iminimi- maximigräns ettvarresp
flertal instanser viktenbidragssystemet. Vidare påpekade ävenett attav

inkomstutjämningen skall få avdrag grundde utanförligger avsom
skillnader.strukturella

Kompletteringspropositionen och riksdagens1.4

beslut

kompletteringsproposition 1991/92: 150, del FiU29,I 1992 års prop. II,
förrskr. föreslår regeringen statsbidragssystem kommuner-345 ett nytt

förslag.i med KEK:s DeFörslaget överensstämmer stort mestna.
förändringarna sammanfattas nedan.väsentliga

specialdestinerade statsbidrag avvecklassom

föreslog specialdestinerade statsbidrag till kommunernaKommittén 17att
"påsen" i det Regeringenskulle avvecklas och ingå i systemet.nya

föreslog avveckling statsbidrag, tabell 1.2.10en av se
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Tabell 1.2 Specialdestinerade statsbidrag föreslås avveckladesom

Bidrag KEK Prop.

Barnomsorg
Hemspråk
Social service
Färdtjänst
Bostadsanpassning
Statskommunalavägar
Skolväsendet
Svenskaför invandrare
Komp. för juridiska personer
Bidrag till länstrafikanläggningar
Beredskapsplanläggning
Missbruks- ungdomsvård
Insatser AIDSmot
Regionala teatrar
Regionala muséer
Regionala bibliotek
lfolkbibliotek
Ateranvändning lyftanordningarav

Summa l 10

Inkomstutjämningen

Regeringen har ändrat KEK:s definition det tillskjutande skatte-av
underlaget så det hela skillnaden mellanatt ochmotsvarar eget garanterat
skatteunderlag. Till skillnad från KEK föreslog regeringen också en
länsvis differentiering den enhetliga skattesats skall tillämpas vidav som
beräkningen grundbeloppet. Enligt propositionen skall den länsvisaav
enhetliga skattesatsen 95 16 kr plus tillägg förmotsvara denprocent av

ÄDELskatteväxling skett till följd äldrereforrnen och andrasom av
huvudmarmaskapsförändringar. Motivet till förändringen enligtär
propositionen önskan samstämmighetstörre mellan utjämnings-en om

för kommuner och landstingsystemen med anledning skatteväxlingenav
ÄDEL.för

Utjämning strukturella skillnaderav

Regeringens förslag överensstämde i med kommitténs. De ändringarstort
gjordes i propositionen jämfört med KEK:s förslag innebar blsom atta

klimatfaktorns vikt i strukturindex justerades på så sätt attner en
restriktion lades på det värde variabelns skulle tillåtasparametersom anta
i regressionsanalysen. Parametervärdet i regressionsanalysen blev 13 027
medan restriktionen innebär värdet 10 000. Kommit-att parametern antar
tén föreslog strukturindex skall avrundas i jämna intervallatt tvåom
enheter. Regeringen föreslog avrundningen i stället till tiondelsatt görs
procentenheter. Vidare föreslog regeringen den KEK föreslagnaatt av
spärregeln på minimi- maximigräns för strukturindex inte införs.en resp
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infördes ocksåDet regel med innebörden kommun inte kanatten en
få bidrag för negativ struktur till den del kommunensen som egna
skattekraft överstiger grundgarantin.

Tillägg för befolkningsminskning

Regeringens förslag överensstämde med kommitténs.

Övrigt

propositionen bedömde regeringen ingåendel analys behövdeatt en mer
för för utjämningutveckla grunder och metoder strukturellagöras att av

skillnader inom för det statsbidragssystemet. dennaMotramen nya
bakgrund föreslogs tillsätts för vidareutvecklaatt expertgrupp atten

för strukturutjämning. bordeDenna också enligtsystemet expertgrupp
regeringens mening uppmärksamhet den inomregionalaägna ut-
jämningsproblematiken i Stockholms län.

förslag övergångsreglerRegeringens till för åren 1993 och 1994
innebär förloraingen kommun skall vinna eller bidrag överstigandeatt
1,5 kommunens beräknade inkomster skatterprocent sammantagnaav av

bidragoch enligt särskilt frarnräknat referensaltemativ år 1993. Förett
år 1994 skulle skillnaden mellan bidraget för år 1994 och utbetalade
utjämningsbidrag år högst få uppgå till1993 3 procent av summan av
skatteinkomstema år 1994 och utbetalat utjämningsbidrag år 1993.

Den 9 juni 1992 beslutade riksdagen statligt utjämnings-ett nyttom
bidrag till kommuner i enlighet med regeringens förslag.

1.5 Direktiven

Den 25 juni 1992 beslutade regeringen tillkalla särskild utredareatt en
för utveckla principer och metoder för utjämning strukturelltatt av
betingade kostnadsskillnader mellan kommuner. Som särskild utredare

Östersund.utsågs kommundirektören Uno Svaleryd Utredningen antog
Strukturkostnadsutredningen. Dess direktiv dir. 1992:77 åter-namnet

finns i bilaga
En utgångspunkt för alla efteruppdraget kommuner utjämningenär att

skall ha likvärdiga förutsättningar för bedriva kommunal verksamhetatt
med given ambitionsnivå. Skillnader skall in i omfördelnings-vägassom
modellen skall grundas förhållanden kommunen inte kan påverka.som
En utgångspunkt inte deltar finansiellt i utjämningen,är att statenannan
vilket innebär skillnaderna bör utjärrmas omfördelningatt genom en av

från kommuner med struktur till kommuner medresurser gynnsamm
struktur. föreslåsDen metod skall också förenligogynnsam som vara

med övriga delar i statsbidragssystemet.det nya
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I uppdraget ingår att

granska olika metoder för och jämna kostnadsskillnader,mätaatt ut--
kritiskt granska de faktorer föreslagitsdels den kommunal-som av-
ekonomiska kommittén, remissinstansema,dels
föreslå relevanta faktorer rättvist återspeglar olikhetersättettsom-
i kostnader beroende på strukturella, för kommunen opâverkbara,
förhållanden,

eftersträva använda rättvisande data och redovisning med möjlig-att-
heter till säker kontinuerligoch dataátkomst, samt att

förslag rörande modellens löpande uppdatering.ge-

En ytterligare fråga bör utredas de grundläggande syftenärsom om
den inomregionala utjämningen i Stockholms län tillgodoseattsom avser

inrymmaskan inom den modell utredaren föreslår. Enligt direktivensom
bör utredaren biträdas eller flera referensgrupper med god insiktenav
i kommunala förhållanden. Utredningen skall vidare beakta direktiven till
samtliga kommittéer och särskilda utredare angáende dels utredningsför-
slagens inriktning dir. 1984:5, dels EG-aspekter i utredningsverksam-
heten dir. 1988:43 och dels direktiven redovisa regionalpolitiskaattom
konsekvenser dir 1992:50.

Det för strukturkostnadsutjämning skall kunna gälla frånsystemetnya
den 1 januari 1995.

1.6 Utredningens uppläggning

Strukturkostnadsutjämningens uppgift i det statsbidragssystemet,nya se
figur bl1.1, kompensera för strukturellaär faktorer göratt atta som
behovet eller kostnaderna för kommunal service högre normaltär änav

vissai kommuner.

Figur Det1.1 statsbidragssystemet principskissnya

INKQMST- STRUKTUR- BEFOLKNINGS-
UTJAMNING TILLAGGI MINSKNING

AVDRAG+
Ca 127 % Med avseende Om större änav

påmedelskatte- kostnader 2 % under de
kraften årenoch behov 5senaste

Eftersom till skillnad från i inkomstutjämningen, inte bidrarstaten,
finansiellt till strukturkostnadsutjämningen kan den betraktas som en
mellankommunal kostnadsutjänming skilda skäl, främst admini-som av
strativa, genomförs i statlig regi. Utjämningen skulle lika kunnagärna
ske utanför statsbidragssystemet. Vi har därför valt först konstrueraatt

strukturkostnadsindex speglar strukturella behovs- och kost-ett som
nadsskillnader generellt. Därefter för vi in föreslaget index i det totala



1993:53 Utredningens uppdrag 25SOU

redovisar vilka konsekvenser det får förstatsbidragssystemet och
i olika regioner.kommunerna

funktionAllmänna överväganden kring statsbidragssystemets och
föromfattning vad statsbidragssystemet bör kompensera redovisassamt

i kapitel 2.
utredningen kritisktenlighet med direktiven för uppdraget harI

granskat strukturfaktorer föreslagits KEK. Resultatet dennade av avsom
tillsammans med teoretisk genomgång olikagranskning redovisas aven

strukturfaktorerför opåverkbara för kostnadsutjäm-metoder isoleraatt
omfattande åstad-Utredningens relativt arbete medning i kapitel 3. att

redovisas i kapitelkomma rättvisande kostnadsdata 4.
genomföraantal delstudier utredningen låtit iResultaten från ett som

strukturella kostnadsskillnader inom antal verksam-syfte härleda ettatt
individ-och äldreomsorg, och familjeom-hetsornråden, skola, bam-t ex

sådana kostnadsskillnaderoch avlopp, och vägar, samtgatorvattensorg,
geografiskt läge i landet,hänföras till bebyggelsestruktur ochkansom

valt strategi gårkapitel Utredningen har medveteti 5.presenteras en som
förklara strukturella kostnadsskillnader inom olikapå först kunnaut att

ställning till vilka strukturfakto-verksamhetsområden innan slutgiltig tas
ingå utjämningssystemet. Tanken bakom dennaskall i upp-somrer

strukturproblematiken i denskall kärma igenläggning kommunernaär att
bedriver. Min förhoppning de valdaverksamhet dagligen är attman

bli begripliga.strukturfaktorerna därmed skall
utredningens förslag till strukturkostnadsindexkapitel 6I presenteras

behandlarutfall för olika kommuner. Kapitel 7inklusive beräknat ett
huvudmannaskap och skatteväxlingantal problem bl har med olikasom a

ÃDEL-mellankommunal utjämning förFörslag lämnas tillgöra.att en
effektereffekter. Kapitel 8 redovisar dels förväntadeöverenskommelsens

regionalpolitik, EG-aspekter, behovetförslaget med avseende avav
mellankommunal skatteutjämning och delsfortsatt inomregional eller

kapitel redovisas också vissasamhällsekonomiska effekter. I detta
förslagi sin helhet. Vidare lämnas påsynpunkter på statsbidragssystemet

regionalpolitiskt bidrag till vissa kommuner.införande motiveratettav
slutligen, redovisar förslag till modellens löpandeKapitel upp-

datering.
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Strukturkostnadsutj ämningen i2

statsbidragssystemet

2.1 Inledning

i huvudsak ha fyra syftenStatsbidragen till kommunerna kan

positivatill utbyggnad verksamhetera att uppmuntra av som ger
där intäkterna inte till-samhällsekonomiska effekter totalt heltsett, men

infrastrukturinvesteringar,faller den kommunen, barnomsorgtegna ex
och utbildning

bidra till kommu-b inkomstutjänming mellan kommuner attatt genom
skolanuppnår nationella mâl, inomtnerna ex

kortsiktigt stimulera viss verksamhet, bidrag till investeringarc att t ex
i lågkonjunktur

förd ersättning för utförda tjänster ansvarigärstatensom som

väl fungerande statsbidragssystem det viktigt identifieraI ärett att
syftet med olika statsbidrag och utfonna reglerna därefter. statsbidrag

har till syfte kortsiktigt stimulera viss verksamhet ochattsom som
vissa tjänster bör gå direkt från till kommunerna. Ersätt-ersätter staten

ningen stå till den utförda tjänsten eller omfattningenbör i proportion
den verksamhet skall stimuleras.som

möjligheter likvärdig service inom områdenKommunernas däratt ge
nationella i delsställer mål kompenseras nuvarandestaten systemupp

fullständig inkomstutjämning dels kompensa-nästangenom en genom en
tion för strukturella merkostnader i strukturkostnadsutjämningen i
statsbidragssystemet.

Utbyggnad samhällsekonomiskt motiverade verksamheter kanav
stimuleras specialdestinerade statsbidrag ellermed bygga inattgenom
faktorer i strukturkostnadsutjämningen har effekter.som samma

framförI utredningen betraktar jag strukturkostnadsutjämningen allt
del har till uppgift kommunerna likvärdigai ett system attsom en som ge

ekonomiska förutsättningar bedriva sin verksamhet. kommerJag ävenatt
uppmärksam på bidrar till och samhällsekono-att systemetvara om ger

miskt effekter uppbyggnad och bevarandepositiva eller det motverkarom
samhällsekonomiskt motiverade verksamheter.av
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omfattasVerksamheter skall2.2 avsom
strukturutjämning

uppstår det gäller utjämna för strukturellaförsta fråganDen när attsom
för vilka delar den kommunalakostnadsskillnaderbehovs- och är av

skall ske.utjämningverksamheten som
endast skall förför det första utjämningen kompenseraJag attanser

och förbehovsskillnader i kommunal verksamhet intekostnads- och
kostnaderna för deras privatainvånarnas inkomster ellerskillnader i

strukturellt betingade lokalkost-andra ord skall högakonsumtion. Med
boendekostnader förinte höganader för kommun kompenseras menen

företag. det andra börlokalhyror för Förinvånarna eller höga/låga
för skillnader i verksamheterstrukturkostnadsindex kompensera ärsom

de tidigare haft specialdestineradeför eller därobligatoriska kommunerna
bstatsbidrag enligt punkt ocha ovan.

specialdestinerade statsbidrag skallhar kvarVerksamheter som
omfattas inkomstutjäm-strukturkostnadsindex då de delsomfattas avav

avgränsningen tillstatsbidrag Genomdels erhållerningen, separat.
statsbidragsberättigad verksamhet kommer utred-tidigareobligatorisk och

frivilligaför kostnadsskillnader i heltkompenseraningen inte att
rättvisande struktur-med skapaverksamheter. det vidare arbetetI att ett

därför följande verksamheterkostnadsindex exkluderas

bostadsförsörjningexploatering- ochmark-,-
och näringslivarbete-

sysselsättningsâtgärder-
fritid-

ochkultur-
energiförsörjning.-

och bostadstilläggen tillförutsätter också bostadsbidragenJag att
och inte medförfrån år 1995 depensionärer finansieras helt staten attav

förstrukturella kostnadsskillnader kommunerna.
föranledaför sysselsättningsâtgärder kanExkluderingen kostnadernaav

för medborgarnaseftersom harkommentar kommunerna ett ansvaren
för sysselsättning i vid bemärkelse.försörjning och därmed derasäven

det första arbets-exkluderas här tvâ skäl. FörVerksamheten ärav
andra kan arbetslöshetenmarknadspolitiken statligt För detett ansvar.

sysselsättningsâtgärder variera snabbt i vissaoch därmed behovet av
fångadå svårt behovenkommuner och regioner. Det är att upp av

för insatsernatillräckligt i skatteutjänmingssysteminsatser snabbt attett
ieffekt. Fördröjningen skatteutjämnings-skall få omfattning ochrätt

otillfredsställande. Arbets-kan bli till två år vilket ärsystemet upp
finansieras helt eller medmarknadsinsatsema bör endera statenav

behov uppstår. Kommunernasstatsbidrag direkt till kommunerna när
för sysselsättningsâtgärder åren 1990 och 1991 i genomsnittkostnader var

perioden det endast 14 kommuner under170 kr/ invånare. Under somvar
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något åren satsade 470 kr/invånareän på sysselsättningsåtgärder,av mer
d avvek med 300 kr/invånare frånän riksgenomsnittet.v s mer

2.3 Strukturkostnadsutjämning i Norge och
Danmark

Både Norge och Danmark har övergått från med specialdestinera-system
de statsbidrag till generella grundade inkomstutjänmingsystemmer
och strukturkostnadsutjämning.

2.3.1 Norge

Det gällande norska statsbidragssystemet infördes år 1986 och ärnu
uppbyggt efter principer för både kommuner och fylkeskommunersamma
landsting. Bidragssystemet innehåller både inkomstutjämnande och
utgiftsutjämnande delar och omfattar fyra huvuddelar; utgiftsutjämn-ett
ande sektorbidrag, generellt inkomstutjämnande bidrag, övergångs-ett
regler och skönsmässigt bidrag.ett

Utgiftsutjämnande sektorbidrag

För kommunerna finns utgiftsutjämnande sektorbidrag; till grundsko-tre
la, hälso- och socialtjänst kultur. Bidragen får användas fritt ochsamt
sektorindelningen används därför egentligen endast för bidragsbe-
räkningen. De olika sektorbidragens omfattning nationell nivå styrs
dock vilket påverkar bidragsutfallet på kommunnivå.staten Sektor-av
bidragen fördelas med varsin kostnadsnyckel med tillhörande kriterier och
vikter. För respektive bidrag används 3 till 8 olika kriterier. Kriterierna
omfattar både faktorer påverkar efterfrågan, främst åldersfördelning,som
och faktorer påverkar produktionskostnadema. De städernastörstasom

komunema i de två nordligaste fylkena fårsamt särskilt tillägg påett
mellan 5 och 15 vid beräkning sektorbidraget till hälso- ochprocent av
socialtjänst. Till skillnad från det svenska bidragssystemet statensvarar
ekonomiskt för utgiftsutjämningen.

För varje sektorbidrag finns angiven egenñnansieringsdel syftaren som
till alla kommuner skall bidra med med likaatt mycket intäkterav egna

i kronor invånaremätt till finansieringen verksamheten.per av

Inkomstutjämnande bidrag

I Norge finns generellt inkomstutjämnande bidragett allagaranterarsom
kommuner viss nivå på skatteintäktema i kronor invånaremätt fnen per

94 % riksgenomsnittet. Samtliga kommuner harca av ettgenom
långvarigt skattetak skattesats sedan år.närmare 15 De Nordnor-samma
ska kommunerna högre nivå. Små kommuner med mindregaranteras en

3 000 invånareän erhåller tillägg och kommuner med särskiltett extra
höga skatteintäkter får bidragsreduktion.en
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övergångsregler

Övergångs-tidsbegränsade.inteBidragssystemets övergångsregler är
föregående års bidrag ochviss vikt läggs påreglerna innebär attatt en

efter fasta kriterierna i intäkts- ochfår bidrag dekommunerna gradvis
SO-procentig vikt lagts påutgiftsutjämningen. år harUnder ensenare

korrigeras fjolårets bidrag förfjolårets bidragsberäkningenbidrag. Vid
stat/kommun/fylkeskommuner och föruppgiftsförändringar mellan

regleringenekonomiska huvud-förändringar i kriterievärden. Den av
sker följaktligen inteoch fylkeskommunermannaskap mellan kommuner

förändringar sektorbidragensskatteväxlingar utan genom avgenom
kriterier och vikter.förändringar sektorbidragensstorlek och av

Skönsmässigt bidrag

efter förslag frånkommunministernskönsmässigt bidrag fördelasEtt av
svenskaJämfört med det tidigarefylkesmannen länsstyrelsen. extra

bidrag mycket omfattande och utgjordeskatteutjämningsbidraget dettaär
generella statsbidragssumman.år den totala1993, sju procent av

omfattningStatsbidragssystemets

år till 39 miljarder kronor,uppgick 1992Statsbidragen till kommunerna
dvs% totala intäkterna,vilket 39 de avsevärt störremotsvarar enav

% fördelasandel i Sverige. bidragssumman35än ett stortgenomav
%till barnomsorg. 65bidrag, bl bidragantal specialdestinerade ava

enligt följande:efter generella principerbidragssumman fördelas

Sektorbidrag Mdkr
Grundskolan 4,5-

14,8Hälso- och socialtjänst-
Kultur 0,1-

Intäktsutjärrming 3,2
Skönsbidrag 1,7

Förslag statsbidragssystemettill förändringar i

regeringen förslag tillI början år presenterade den norska1993 ettav
för och fylkeskom-förenklat och förbättrat statsbidragssystem kommuner

Avsikten skall gälla från budgetåret 1994.detär systemetattmuner. nya
Problemen bidragssystemet beror först och främstmed det nuvarande

på det blivit komplicerat och oöverskådligt. Många kommunerhar föratt
frånhar problem förstå varför bidraget varierar år till år. Meratt

sektorindelningen, kompliceradespecifika problem har medgöraatt
övergångsregler, kriterier också innehållerbidrag efter fasta sköns-att

fastställda för och för dåligtmässigt kriterier Nordnorge äratt systemet
pedagogiskt beskrivet.

Målet för förenklingsarbetet få överskåd-är äratt ett systern som mera
ligt på förhand beräkna bidraget. före-och där lättare själv kan Deman
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slagna förändringarna innebär de utgiftsutjämnande sektorbidragenatt tre
slås till med följande kriterier och vikter.ettsamman

Tabell 2.1 Förslag till kostnadsnyckel för fördelning utgiftsutjämnande bidragavfrån 1994
Kommuner

Kriterium Vikt

Andel invånare 0-15 årav 0,054
Andel invånare 16-66 år 0,161av
Andel invånare 67-79 årav 0,082
Andel invånare 80-w årav 0,176
Andel invånare O-l5 år med skolskjuts 0,012av
Andel beräknat timantal 0,343av
Andel restid 0,022av
Andel socialhjälpstagare 0,034av
Andel enpersonershushåll67-w årav 0,039
Del bastillägg l/439av 0,056
Del storstadstilläggav 0,018
Del Troms/Finnmarkstilläggav 0,003
Summa 1,000
Egenfinansieringsandel 1992 0,568

Även för fylkeskommunema föreslås de nuvarande kostnads-att tre
nycklarna slås tillsamman en.

Beräkningarna särskilt utgiftskrävande förhållanden gäller förav som
de största städerna förtre kommunerna i Nordnorgesamt förenklas.
Samtidigt har utgiftsbehovet i de städernastörre värderats på nytt.

Småkommuntillägget har flyttats från intåkts- till utgiftsutjämningen
vikten för bastillägget föreslåsatt höjt.genom

Det särskilda tillägget till kommunerna i Nordnorge föreslås bli
överfört till i statsbudgeten och ingår därmedpost inte längreen egen i
beräkningarna i den fasta delen bidragssystemet. Detta bidrag föreslåsav
bli fördelat med visst belopp invånare medett olika fylke.per satser per
En delstörre bidraget föreslås bli fördelat fasta kriterier.av Detgenom
görs inkomstgarantin i intäktsutjämningenattgenom höjs på bekostnad

reducerat skönsbidrag.ettav

2.3.2 Danmark

Sedan drygt 20 år tillbaka har Danmark tillämpat statsbidragssystemett
med generella statsbidrag och utjämning för olika utgiftsbehov. Stats-
bidragssystemet har element; utjämning förtre utgiftsbehov,en en
utjämning skatteunderlaget, generella statsbidrag.av samt

Utjämning för utgiftsbehov

Utgiftsutjämningen består delar. Den första delentre är riksut-av en
jänming omfattar landets samtliga kommuner.som Den andra är en
huvudstadsutjämning omfattar kommunerna i huvudstadsomrâdet.som
Den tredje delen består landstingskommunal utjämning.av en
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utgiftsutjämningen skavilkakriterier efterpå deställs vissa kravDet
objektivt, d kommunenkriteriet skaEtt kravbestämmas. är att svara v

kriteriet skakravEtt ärkunna påverka det.ska inte attannat vara
återfinnas offentlig statistikimåttet skaden meningenkonstaterbart i att

efter finna kriterierSlutligensamtligaför kommuner. strävar att somman
kostnader.kommunernassamband medkonstaterbarthar lättett

kriterier inte haranvändatvingatshar dockI attsystemet somman
för årutjämningenkommunala kostnader. Imedenkelt sambandnågot

"socialade kallassamband, eller"indirekta"dessa1993 har som
andel desammanlagt 20vikt på mättkriterierna", procent, avsomen

vikter bestämskriteriernas enskildasocialai Detotala vikterna systemet.
överväganden.politiskaochstatistisk analysgenom

i Danmark 1993utgiftsbehovutjämning2.2 Kriterier förTabell av

UtgiftstypViktKriterium

Dagersättningar0,219Befolkningl
Sjukersättningar
Rehabilitering
Institutionsvård
Sysselsättningarbetslösa
Stadsutveckling,miljö
EVA
Bibliotek
Kollektivtrafik

trafikVäg och
Administration
Institutioneråringar 0,087Antal 0-62
Hälsovård
Folkskolanåringar 0,2347-163 Antal

tandläkareSkolläkare och
Socialbidrag0,037antal social-4 Beräknat

bidragsmottagare
Sjukhemåringar 0,03665-745 Antal
l-lemhjälp
Aldreboende
Daginstitutioner
Hjälpmedel
Somåringar 0,0816 Antal 75-84 ovan
Som0,05885-w åringar7 Antal ovan
Kommunala vägkostnader0,0318 Väglängd
Bostadsbidrag0,0179 Hyreslägenheter
KBT
Politiskt efterfastställda0,075till10 Antal bam ensam-
statistiska alternativaanalyserochföräldrarstående
konsekvensberäkningar
SomBostadskriteriet 0,07511 ovan
Som0,02512 Antal sysselsatta ovan
Som0,02513 Antal förvärvsaktiva ovan

kvinnorensamstående
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En kommuns utgiftsbehov bestäms för varje kriteriumattgenom man
beräknar hur andel kommunen har rikstotalen. Andelen multi-stor av
pliceras därefter med vikten. Summan de produkter räknas framav som
på detta kommunens utgiftsbehovstal.sätt, utgör

Utgiftsbehovstalen räknas sedan till kronbelopp attom genom
multiplicera utgiftsbehovstal med kommunernaskommunens rikstotala
nettokostnad, dvs samtliga kommuners nettokostnad. Detsumman av
frarnräknade beloppet divideras därefter med antalet invånare i kommu-

Skillnaden utgiftsbehov ochmellan kommunens det genomsnittliganen.
utgiftsbehovet, läggs till grund för utjämnngen.

En hundraprocentig utjämning skulle leda till situation där kommu-en
efter få exakt utgiftsbehov,utjämningen skulle nämligen detnerna samma

riksgenomsnittliga. förSystemet utjämnar emellertid inte hela den
konstaterade skillnaden kommunens utgiftsbehovmellan och det
riksgenomsnittliga utgiftsbehovet. riksutjämningen utjämnas förI 35

skillnaden, medan det i huvudstadsutjärrmingen utjämnas förprocent av
25 skillnaden.procent av

l landstingsutjänmingen utjämnas för 85 skillnaden.procent av
enskilda bidrag eller avgift beräknas i förhållandeDen kommunens till

riksgenomsnittet. Utjämningen statsñnansiellt neutral eftersomär
riksgenomsnittet referensen i gynnade kommunernaDeutgör systemet.
betalar till de missgynnade kommunerna.

Utjämning skatteunderlagetav

likhetI med den beskrivna utgiftsutjämningen består försystemetovan
utjämning skatteunderlaget delar; riksutjämning,treav av en en
huvudstadsutjämning och delsystem för landstingen.ett

Utgångspunkten för utjämningen beräkning den enskildaär en av
kommunens skatteunderlag. beräknas i flera InledningsvisDetta steg.

skatteintäktema från kommunens inkomstbeskattning ochsummeras
skatteintäkter från inkomstbeskattning, beskattningtannan ex av
inkomster kapital. divideras utdebiteringssatsen.Denna medav summa
Till det framräknade skatteunderlaget läggs 7,5 taxeringsvär-procent av
det det i befintliga fastighetsbeståndet.kommunen I Danmark tarav
kommunerna kommunal fastighetsskatt. Utdebiteringssatsen varierarut en

ligger i genomsnitt på Utjämningen sker med det7,5 procent.men ca
skapade skatteunderlaget nämnda metod referens.enl som

I riksutjärnningen sker utjämning skillnaden52att procentgenom av
mellan kommunens skatteunderlag och det genomsnittliga skatteunderlaget
i huvudstadsornrådet jämnas årRiksutjämningen innebar 1992ut. en
statsfinansiell kostnad på 8,7 miljarder danska kronor. Vid utbetalningen

bidraget används k skattetrycksfaktor utdebiteringssats.av en s som
definieras genomsnittliga nettokostnaden invånareDenna densom per

dividerad med det genomsnittliga skatteunderlaget invånare.per
I huvudstadsutjämningen för 90 i förhållande tillutjämnas procent

finansierasgenomsnittet i huvudstadsområdet. Detta system utan statens

l304l52
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medverkan kommunerna i huvudstadsområdet. Som skattetrycksfaktorav
används den enskilda kommunens utdebiteringssats något justerad.

Den landstingskommunala utjämningen sker det genomsnittligamot
landstingskommunala skatteunderlaget invånare. Som skattetrycks-per
faktor används här de totala nettokostnaderna dividerade med det totala
skatteunderlaget för samtliga landsting. Systemet utjämnar för 85 procent

skillnaden mellan och genomsnittligt skatteunderlag och äregetav
statsfinansiellt neutralt.

Generella statsbidrag

Utöver utjämningen skatteunderlaget utbetalas årligen generellaav
statsbidrag till kommuner och landsting. Under 1992 betalades 7,3
miljarder danska kronor till kommunerna. Skatteunderlagets fördelningut

grunden för fördelningenutgör det generella bidraget.av

Kompletterande bidrag

Staten lämnar bidrag till kommuner med särskilt skatteunderlag.svagt
Kommuner med skatteunderlag ligger under 85ett procentsom av
riksgenomsnittet tillhöra kategori.denna Utjämningen sker till 38anses

skillnaden mellan skatteunderlag och den kriterienivåprocent egetav som
valts. Under 1992 kostade miljoner danska370 kronor.systemet

Bidrag lämnas också till kommuner särskildamed problem. Till denna
kategori hör bl kommuner har hög kostnadsnivå till följda som en av
många Bidrag lämnasöar. också till kommuner har merkostnader tillsom
följd tyska minoritetsgrupper. Kommuner har hög skatte/av som en
servicekvot får också bidrag.

Även kommuner i huvudstadsområdet har särskilda problem fårsom
bidrag. Samtliga kommuner i området finansierar bidraget deattgenom
betalar in 0,07 sitt skatteunderlag tillprocent staten.av

Staten lämnar bidrag till kommunernas kostnader för flyktingar och
invandrare. Bidraget lämnas flykting ochsom en summa per per
invandrare.

Större fåröar bidrag till stöd driften färjelinjer och för attav av
kommunerna ska kunna stödja de ungdomar måste flytta för attsom
erhålla gymnasial utbildning. Vidare får landstingskommuner stöd för
AIDS-kostnader.

Debatten statsbidragssystemetom

I Danmark förs debatt statsbidragssystemets tekniska detaljer.en om
Frågor vilka faktorer ska ingå i utgiftssystemet och vilka vikterom som
dessa ska ha diskuteras återkommande.

försDet också fördelningspolitisk debatt hur långt utjämningenen om
gå.ska Omfördelningen i det danska inte alls lika långt-ärsystemet

gående i det svenska Diskussioner förs också enkelhetsystemet.som om
kontra rättvisa. Systemet kritiseras för svårbegripligt, samtidigtatt vara

det ställs långtgående krav rättvistett system.som
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På tid har frågan bidragens styrande egenskaper diskuterats.senare om
Folketinget har inga möjligheter via statsbidragen påverka kommuner-att

beteende. har bl förts debattDet önskvärdheten aktivitets-nas a en om av
bestämda specialdestinerade bidrag till barnomsorgen. Ett alternativ till
aktivitetsbestämda bidrag enligt vissa kommunala företrädare,är, att ett
verksamhetsområde upprioriteras val objektivaett annatgenom av
utgiftskriterier för det aktuella området.

Förhandlingar mellan och kommunsektom reglerade i lag. denär Istat
mån velat omprioritera olikamellan verksamhetsområdenstaten resurser
har detta kunnat ske avtal mellan parterna.genom





SOU 1993:53 37

3 Metodfrågor

Mitt förslag i korthet: Jag vid analys och beräkningattanser man
strukturkostnadsersättningar skall använda metod byggerav en som

på de kommunala verksamheterna behandlas för sig och däratt var
ersättningen verksamhet beräknas med hjälp opâverkbara ochper av
förklarande variabler, har direkt eller indirekt orsakssam-ettsom
band med kommunernas kostnader standardkostnadsmetod samt
enhetspriser.

3.1 Allmänt

Kommunernas kostnader kan schematiskt beskrivas med hjälp figurav
3.1 nedan.

Fig 3.1 Kommunernas kostnader principskiss

Skillnader
servioeutbudc - servioekvelitát- avglftsnivå- effektivitet-

Enhetll
KommunernastotalakostnaderA+B+CbehovA enhetlig

kostnad

Skillnadl
kostnadpga Kostnader mätaskall A+BsystemetsomstrukturelltB betingade
behoveller
andra föruts.

Utredningens uppgift enligt direktivenär kommunerna likvärdigaatt ge
möjligheter service till sina invånare. Det har jag tolkatatt påge samma
så kommunernasätt skall kunna tillfredsställaatt enhetligt definieratett
behov till kostnad hela Sverige.översamma

Det kan emellertid finnas olika möjligheter denna service, vilketatt ge
innebär det kan finnas strukturellt betingade kostnadsskillnaderatt som
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kommunerna skall kompenseras för. Som exempel kan nämnas att
snöröjningen och kostar där det ochvägar snöargator attav mer
anläggningarna för och avlopp blir dyrare där de geotekniskavatten
förutsättningarna svåra. Vidare blir kostnaderna för skolan betydligtär
högre i glesbygd pä grund små skolenheter och långa skolskjutsav-av
stånd.

finns ocksâ strukturellt betingade behov påverkar kostnaderna.Det som
pâEtt exempel detta får behov barnomsorgär störreatt ett avman om

föräldrarna förvärvsarbetar. Många förskolebarn, skolbarn och äldre ger
också upphov till högre kostnader inom skola och omsorgsverksamhet.

Det enhetliga behovet till enhetlig kostnad de strukturelltsamten
betingade behoven kostnaderna för vilka kommunerna skall kompen-och

figur skall kompenserasA+B i 3.1. Kommunerna inteutgörsseras av
för skillnader i servicenivå, servicekvalitét, avgiftsnivâ och effektivitet
C i figuren.

För lösa uppgift finns i princip två metoder tillgå.utredningensatt att
första benämnerDen vi totalkostnadsmetoden. Denna metod innebär att

kommunernas kostnader analyseras ochtotala A+B+C att man
försöker hitta faktorer förklarar skillnaderna i A+B. Den andrasom
metoden benämner vi standardkostnadsmetoden. Den bygger varjeatt
slag kommunal verksamhet analyseras för sig och struktur-attav var en
kostnadsersättning succesivt byggs ersättningarnaattupp genom summera
för varje kommunal tjänst. Standardkostnaden multipliceras med de
enhetligt bestämda behoven varefter tillägg för strukturellt betingadegörs
behov och kostnader.

För analysera och beskriva skilda behov har vi så långt det varitatt
möjligt behovsrelaterade i stället för kostnadsrelaterade data. Detanvänt
innebär vi efterfrågan andravid mätning behov och använtatt av
datakällor kommunernas kostnadsredovisning för skiljaän att ut
skillnader i produktivitet.service och

Vi har i första efter förklarande variabler har direkthand sökt ettsom
kommunernassamband med kostnader, andelen barn i förhållandet ex

till skolkostnader.
Ibland inte sambanden lika tydliga. valda förklaringsvariablernaär De

visar på indirekta samband med kostnaderna. sådant harEtt angreppssätt
bl för förklara kostnadsskillnaderna inom individ- ochanvänts atta
familjeomsorgen.

några fall,I vad beträffar kollektivtrafiken, har endast kommuner-t ex
redovisade kostnader bas för analyser och förslag.använtsnas som

3.2 Totalkostnadsmetoden

KEK:s förslag till strukturkostnadsindex bygger i allt väsentligt på de
resultat kommittén totalkostnadsmetoden.erhöll tillämpaattsom genom
Totalkostnadsmetoden kallad den positiva metoden byggeräven
historiska kostnadsdata frän kommunernas redovisning. Med hjälp av en
statistisk analysmetod multipel regressionsanalys försöker förklaraman
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till vilken del antal strukturfaktorer, ålders- och bebyggelsestruk-ett t ex
ligger bakom faktiskade kostnadsskilladematur, mellan kommunerna,

uttryckt i kronor invånare.per
För analysen skall resultera i korrekta skattningar måsteatt den bygga

vederhäftig specificering bakomliggande möjliga förklarings-en av
faktorer. valda förklaringsfaktoremaDe oberoende variabler skall helst

kausala, vilket innebär det skall finnas direkt eller indirektvara att ett
orsakssamband mellan faktorns värde och den beroende variabel
kostnaden/invånare vill förklara. Förändras faktorns värde isom man
modellen skall den följas förändring utgiftsbehovetav en av som svarar

verkliga förhållanden. Används faktorerna imot statsbidragssystemett
bör de också opâverkbara såtillvida enskild kommun inte skallattvara en
kunna skaffa fördelarsig politiska beslut ellergenom attegna genom
manipulera statistikunderlaget. Värdena för faktor skall ocksâresp vara
registrerade på likvärdigt sätt.ett

3.3 Standardkostnadsmetoden

standardkostnadsmetoden kalladäven den normativa metoden till-
ämpades i bl Grundgarantiutredningen Ds Fi 1983:11 ocha av
Kommunförbundet i "Bestämma i hus". Först bestäms nationellteget ett
genomsnitt för capita kostnaden för varje slag kommunalper av
verksamhet. Sedan beräknas varje kommuns kostnadsavvikelse från denna
nationella standard. Slutligen gäller det söka fastställa till vilken delatt
den registrerade avvikelsen för verksamhet beror pâ opåverkbararesp
strukturella faktorer och till vilken del den beror frivilliga beslut från
kommunens sida.

För härleda de strukturella orsakssambandenatt för verksamhet tarresp
hjälp statistiska analysmetoder eller andra modeller beskriverman av som

produktionsprocessen för verksamheterna.

3.4 För- och nackdelar med total- resp
standardkostnadsmetoden

Om lyckas förklara de strukturella kostnadsskillnaderna med fåtalman ett
faktorer har totalkostnadsmetoden den fördelen den förhållandvisäratt
enkel och det i regel krävs mindre arbetsinsatsatt för hållaatten
modellen fortlöpande uppdaterad.

De främsta nackdelarna med metoden den kan uppfattasär att som
svårförståelig kommunerna inte känner igen de valda strukturfaktorer-om

problem i det dagliga arbetet, de fattar beslutna som samt att som om
modellen kan påverka det ekonomiska utfallet för enskild kommunen
eller viss kommuner väljatyp uppsättningen attav genom en av
förklarande faktorer förklaringsgradgod för kommunkollekti-som ger en

helhet helt bortservet från eventuella strukturproblem isom men som en
viss kommuntyp. Ett problem olika socioekonomiskaärannat stort att
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inflytande från någonkan döljaoch näringsgeografiska variabler
kanavgörande nackdel metodenutelämnad faktor. mycketEn är att ge

någotegentligen samvarierar medvald faktorsystematiska fel enom
vadänannat tror.man

det lättare kärmaden fördelenStandardkostnadsmetoden har äratt att
från dagliga arbetetutifrån erfarenheter detstrukturella faktorernaigen de

kritiskt granskadet enklarerespektive verksamhet. Vidareinom är att
modellen byggs del för deleftersommodellmakamas förehavanden upp

nackdel med metodenbeståndsdelar. En äroch kan analyseras i sina att
åstadkommadet gällerarbetsinsats blden kräver betydande när attaen

verksamhetsnivâ.påjämförbara kostnadsdata
kriteriervikt framtagnadetOavsett val metod är största attav av

eller indirektaavspeglar direktaför kostnadsutjämningfaktorer
orsakssamband.

kommitténsKommunalekonomiska3.5

strukturfaktorer

totalkost-använde i sinfaktorer KEKkritisk granskning deEn somav
förklarings-önska vadfinns övrigtnadsmodell har visat det attatt avser

kostnaderskillnader i socialaspeglafaktorvärdet. Den attsom avser
förtids-andelendefinierade KEKmellan kommunerna summan avsom

medensamstående förälder. I arbetettilloch andelen barnpensionärer
förtids-ökad andelkonstaterautredning har vi kunnatdenna att en

kostnader uppåt.socialapåverkar kommunernaspensionärer på intet sätt
kostnader förförtidspensionärer och kommunernasSambandet mellan

vidaretillgängliga data negativt,enligtindivid- och familjeomsorg är se
kapitel 5.2.

egentligenklimatfaktom,på vilket användeDet KEKsätt attavsersom
kostnader förklimatet,hänföras tillspegla skillnader kan texsom

står iutfall på intetuppvärmning och snöröjning, sättett somgav
kostnader. Vidarebetydelse för kommunernasproportion till klimatets

södrafrån kommunerna iledde den till omfördelning resurseraven
sambandet mellanMellansverigeSverige till kommunerna i atttrots

Dalälven.obefintligt söderpraktisktklimat och kostnader ärtaget om
merkost-speglagleshet ochfaktor indikeradeDen attavsersomsom

definieradebebyggelsestruktur KEKtill följd glesnadema ytansomav en
befolkningenmed den andelfolkmängden multiplicerat somavgenom

uppstår tillmerkostnaderminst 500 invånare. Attbor utanför medtätort
deninget tvivelbebyggelsestruktur råder detföljd gles avom menav en

mellankonsekvenser gles-leder till orimligavalda definitionenKEK
obebyggda fjällytormedinbördes. Ytstora kommunerbygdskommunema

ograveradingår eller mindretotalytanöverkompenseras att mergenom
i definitionen.
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3.6 Val metodav

Mot bakgrund vad redovisats har utredningen prioriteratav som ovan
standardkostnadsmetoden försökaför isolera de strukturfaktoreratt som
skall för kostnadsutjämningenligga till grund mellan kommunerna.

används förTotalkostnadsmetoden enbart kontrollmetod att testasom en
utkristalliserade förklaringsvariabler rimligt hög förklarings-om ger en

grad till skillnader i kommunernas totala kostnader.
Utredningen har fastnat för standardkostnadsmetoden eftersom vi

bedömer eliminera sådanadenna metod det lättare kostnads-gör attatt
skillnader effektivitet.beror på service, avgiftsnivå och Enligt direk-som
tiven skall endast sådana kostnadsskillnader har med strukturelltsom
betingade behov eller kostnader beaktas i strukturkostnads-göraatt
utjänmingen.

Problematiken med kostnadernas jämförbarhet på verksamlietsinivå
hanterar förvi dels välja behovsrelaterade i stället kostnads-attgenom
relaterade förklaringsvariabler, dels komplettera bokslutsstati-attgenom
stiken med andra datakällor redovisar kommunernas kostnader,som se
kapitel 4 "Dataunderlag".

Vid tillämpningen standardkostnadsmetoden har utredningenav mer
konkret gått tillväga på följande sätt.

För de verksamheter enligt utredningens uppfattning skall ingåsom
i kostnadsutjämningen familje-barnomsorg, äldreomsorg, individ- och

grundskola, gymnasieskola, och avlopp, och vägarvatten- gatoromsorg,
och kollektivtrafik har genomsnittskostnaden invånare i riketper
standardkostnaden beräknats med ledning uppgifter från SCB:sav
bokslutsstatistik och andra datakällor. I sammanhanget bör påpekas detatt
statistiska underlaget har korrigerats för såvitt möjligt redovisadegöraatt
uppgifter jämförbara.

Standardkostnaden för och avlopp har till betydligtvatten- satts ett
lägre värde det redovisade underskottet eftersom vi flertaletän attanser
kommuner borde kunna klara finansieringverksamhetens med enbart
avgifter.

För verksamhet har avvikelserna från Standardkostnaden härlettsresp
och analyserats med hjälp statistiska analysmetoder. Analysema harav
genomförts i form delstudier för respektive verksamhet.separataav

Målsättningen med flertalet delstudier, vad beträffar barn- ochtex
äldreomsorg skolan, har främst identifieravarit sådana kostnads-samt att
skillnader har med strukturella behovs- och efterfrågeskillnader attsom

och frångöra helt bortse skillnader beror på servicenivå ochatt som
effektivitet.

strukturella kostnadsskillnader inte specifikt kan hänföras tillsom en
viss verksamhet, sådana hänger med bebyggelsestrukturt ex som samman
eller kommunernas geografiska läge, har behandlats separat.

Standardkostnaden för dessa verksamheter har till O kr/invsatts
eftersom de kostnadsskillnader kan hänföras till dessa strukturfakto-som

ingår i påverkaroch Standardkostnaden för respektive verksamhet.rer



42 Metodfrâgor SOU 1993:53

4. För varje kommun har teoretisk standardkostnadsersättningen
beräknats verksamhet. Ersättningen baseras standardkostnaden enlper
pkt.1 med tillägg och avdrag för strukturella avvikelser härledda enligt
pkt.2 och pkt.3.
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4 Dataunderlag

Mitt förslag i korthet: föreslår KommunförbundetJag till-att
med kommunerna utforma förslagbör till enhetligasammans

redovisningsprinciper. viktigt frivilligtDet kommunerna följerär att
dessa principer för få rättvisande dataunderlag för ekonomiskaatt ett
jämförelser föroch undvika lagstiftning pâ omrâdet.att

4. Allmänt1

I uppdraget ingår åstadkomma dataunderlag återspeglaratt ett som
olikheter i kommunernas kostnader på rättvisande I det följandesätt.ett
redovisas hur vi korrigerat befintliga statistikkällor för materialetgöraatt
användbart för jämförande analyser.

4.2 Statistiska Centralbyråns bokslutsstatistik

Det enda underlag samlat redovisar kommunernas kostnader försom
olika verksamheter bokslutsstatistikden "Kommunemas finanserär -
Räkenskapssanunandrag för kommuner" årligenSCB samlar in frånsom
kommunerna. Materialet finns tillgängligt dels i form trycktaav
publikationer, dels på datamedium.

4.2.1 Brister i underlaget

I de analyser genomfördes den kommunalekonomiska kommitténsom av
i syfte härleda strukturella kostnadsskillnader mellan kommunernaatt
användes korrigerade nettokostnader bokslutsstatistiken. Till redovisa-ur
de nettokostnader lades kostnader motsvarande de specialdestinerade
statsbidrag försvinner i det statsbidragssystemet kostnadersamtsom nya

ÄDEL-reformen.kommunerna fick i samband med Vidareövertasom
exkluderades kostnader för bostadsbidrag och KommitténKBT. valde att
inte korrigera för avgiftsskillnader i utredningen påpekartrots att attman
det utifrån teoretiskt perspektiv skulle ha varit korrekt användaett attmer
redovisade bmttokostnader eftersom dessa bäst speglar resursåtgången.
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Motivet till inte korrigerade för avgiftsskillnader villeatt attman var man
undvika problem bl har med val regiform och höga internasom a av
kostnader göra.att

Vi funnit använda kostnadsbegreppet bör korrigerashar det KEKatt av
för fortsatta strukturella kostnadsskillnader. Anledningenanalyser av

har skilda avgiftsprinciper, förekomstenhärtill bl kommunernaär attatta
kapitalkostnader och andra interna skiljeroch beräknasättet posterattav

förekomma olika huvudmannaskapsig mellan kommunerna, det kanatt
kommun, och landsting för vissa verksamheter, kommuner-attstat samt

olika metoder för beräkna personalomkostnadema.har attna
kostnadsbegrepp, baskostnad, syfteVi har valt skapa iatt ett nytt att

jämförbara.såvitt möjligt kostnadsdatakommunernasgöra

4.2.2 Kommunala baskostnader

enhetlig redovisadUtgångspunkten för skapa baskostnad äratt en
nettokostnad i års bokslutsstatistik.1991

för har korrigerats medredovisade nettokostnaden kommunDen resp
hänsyn till

avgiftsskillnader,-
statsbidragssystemet skall ingåskillnader i statsbidrag i detsom nya-

"påsen",i
bostadsbidragen,Övertagandestatens av-

på grund- och gymnasieskolan,interkommunala ersättningar-
olika redovisningsprinciper för kapitalkostnader,-
driftkostnader redovisade under extraordinära i resultaträk-poster-
ningen,
skilda för kollektivtrafik och utveck-huvudmannaskap omsorger om-
lingsstörda,

personalomkostnadema,olika beräknasätt samtatt-
kostnader samband med äldrereformen.iövertagna-

Inga kostnader för energiförsörjning ingår i baskostnaden.

Korrigeringen avgiftsskillnader enbart gjorts för barn-för har och
på så redovisad avgiftäldreomsorg. Justeringen har gjorts harsätt att

lagts till redovisad nettokostnad. Avsikten med denna korrigering är att
verksamheten i kommuner med höga avgifter inte skall skall framstå som
mindre kostnadskrävande vad den i själva verketän

ingåVidare har samtliga statsbidrag, i det skall isystemetsom nya
"påsen", lagts till nettokostnad. nettokostnaderredovisad Kommunernas

ökat följd de tidigare specialdestine-har 1993 till flertaletatto m av av
rade statsbidragen försvunnit.

Under ändrades utbetalningsprinciperna för1991 stats-sommaren
bidraget för interkommunala ersättningar på grund- och gymnasieskolan.

denna bakgrund dataunderlaget för halvåret 1991 korrigerats.Mot har 1:a
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hållet exkluderatshelt ochför bostadsbidrag och KBT harKostnader
från nettokostnader.kommunernas

vi bl kunnatkapitalkostnadsproblematiken hardet gällerNär a
konstatera att

några kapitalkost-Stockholm, inte redovisarkommuner,vissa t ex-
nader alls,

verksamhetkapitalkostnadernafördelardel kommuner ut respen-
fastighetsförvaltningen,kapitalkostnader påallamedan andra lägger

ochinvesteringar i ochbetraktar vägar,vissa kommuner vattengator-
anledningenoch denkollektiva nyttigheteravlopp taretc, avsom

verksamheter iför dessakapitalkostnadernahelt enkelt inte upp
redovisningen, samt att

armuitetsmetod vidtillämpar realkommunerna30 procent avca-
resterande 70medankapitalkostnadernaberäkningen procentav

in-metod. Med likartadnominell elleranvänder sig annanav
anläggningskapitaletoffentligadetvesteringprofil, där merparten av

reala armuitetsmetoden 30-1970-talet, denbyggdes under cagerupp
nominella metoden. Ikapitalkostnader denhögre35 änprocent

förhållandetårbyggts underverksamheter är motsatt.ut senaresom

beträffarredovisningsprinciper vadför skildakorrigeraFör att
anläggningskapitalbokförtuppgifterkapitalkostnaderna har vi tagit in om

kapitalet har vi sedan beräknatbokfördaför kommuner. På detsamtliga
kapitalkostnaderna på enhetligt räntesatsersätt att antaett genom samma

de kommunerFöravskrivningstider för alla kommuner.och av ensom
anläggningskapitalet, Stockholm,eller anledning skrivit uppannan

bokförda värdet sånedjustering detUppsala fl, har vi gjort atten avm
i övrigt.kostnadsstrukturdetta kommunensmotsvarar

med den valdainte kommeri sammanhanget,Ett problem som man
anläggningsvärden förmycket lågavissa kommuner harmetodiken, är att

på grundhar uppståttoch avlopp. Dettaoch vägar samt vattengator av
bokförtfår lågtanläggningsavgifter. anledningenhöga Av den ettman

heller inga kapitalkostnaderanläggningsregistret ochanläggningskapital i
innebärl förlängningenför verksamheter i driftredovisningen.berörda

framstår effektivaanläggningsavgifterdetta med högakommuneratt som
ellervalt skatte-driftkostnader medan de kommunermed låga attsom

strukturella"dyra" med högaframstårlåneñnansiera investeringarna som
ifråga ligger i observantLösningen på problemetmerkostnader. att vara
uppbyggnaden strukturkost-strukturfaktorer vidvid urvalet avav

nadsersättningen.
redovisatfåtal kommuneruppmärksammatUtredningen har ettatt

driftredovisningen underingå ikostnader rätteligen borde extra-som
ledning från enkätresultaträkningen. Medordinära iposter enav svaren

förlandet har vi korrigeratsamtliga kommuner ivi skickat tillutsom
vissa kostnader till detillbakadenna problematik läggaattgenom

hemma.rätteligen hörverksamheter där de
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Ett problem det gäller kunna identifieranärannat strukturella kost-att
nadsskillnader mellan kommuner kommunernaär har skilda huvud-att
marmaskap för olika verksamheter. Kollektivtrafiken, äldreomsorgen och
hemsjukvârden organiseradär olika från län till län och för erhållaatt ett
rättvisande underlag för jämförande analyser grund skildaav
huvudmannaskap mellan kommuner det nödvändigtär justeraatt
dataunderlaget. I teoretiskt perspektiv det på detärett sättet att en
kommun inte har några kostnader för viss verksamhet skall kunnasom en
hålla lägre kommunalskatt motsvarande kostnaderna för den verksam-en
het landstinget tagit I praktisktöver. perspektiv problematikenärettsom
ifråga komplicerad beroende på landstinget kan kompenseradattmer vara
för hela eller delar den verksamhetenövertagna i statsbidrags- ellerav av
inkomstsystemet till landstingen.

Korrigeringen dataunderlaget med avseende pâ olika huvudmarma-av
skap för omsorgsverksamheten har gjorts med hjälp tillägg ellerav
avdrag från kommunernas baskostnader. Justeringen har utförts med
ledning nämnda enkät. När det gäller kollektivtrafiken iav ovan
Stockholms län arbetar vi med två varianter. Den innebär attena
landstingets kostnader för kollektivtrafiken förs på kommunernaöver i
länet med visst antal kronor invånare lika förett alla kommuner iper

län och den andra landstingets kostnader ligger där de ligger.attresp
Det vårt huvudaltemativ.ärsenare

När vi granskat räkenskapssammandragen har vi också funnit att
kommunerna beräknar personalornkostnadema olika. En kommun kan
beräkna PO-pålägget till 35 lönesumman, till 42procent av en annan

och tredje till 55 lönesumman.procent Vi har valt räknaprocenten attav
personalornkostnaderna till 42,8 lönesumman för allaom procent av

landets kommuner.
Korrigeringen för de kostnader kommunerna tagit frånöversom

landstingen i samband med äldrereformen har gjorts på så vi heltsätt att
enkelt lagt till den framförhandlade kostnaden i samband med över-
tagandet till redovisade kostnader för äldreomsorg.

Efter beskrivna korrigeringar kan baskostnaden beräknats förovan
varje kommun, bilaga 6 tabell 12. Schematiskt kan baskostnademase
beskrivas med hjälp figur 4.1av .



SOU 1993 :53 Dataunderlag 47

Figur 4.1 Baskostnader i landets kommuner
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Som framgår figur kostnaderna4.1 i Norrland betydligtär högre änav
södrai Sverige. dock inteDet bara mellan och söderär norr som

kostnaderna varierar det finns också betydande kostnadsvariationerutan
inom och olikamellan kommungrupper, ñg.4.2.se

Figur 4.2 Kostnadskillnader inom och olikamellan kommungrupper
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Den kommungruppsindelning figureni denanvänts ärsom ovan nya
indelning Kommunförbundet nyligen i cirkulär 1993-04-presenteratsom
06. Staplarnas höjd uppfattning den genomsnittliga baskost-ger en om
naden i kommuntyp i förhållande till den genomsnittliga baskost-resp
naden i riket den horisontella linjen. Linjerna i höjdled redovisar
kostnadsspridningen inom kommungrupp. Som framgår kanresp
spridningen inom varje uppgå till 10 000 kr invånarenärmaregrupp per
och år. I sammanhanget påpekasbör redovisade baskostnaderatt ovan

rensade från sådana kostnader kommunerna enligt uppfattningär minsom
inte bör kompenseras för, fördvs kostnader fritid kultur,och mark,
exploatering och bostadsförsörjning, arbete och näringsliv sysselsätt-samt
ningsbefrämjande åtgärder.

Övrigt4.3 dataunderlag

För identifiera och beräkna de faktorer förklarar strukturelltatt som
betingade kostnadsskillnader har vi förutom bokslutsstatistiken också

andra datakällor,använt t ex

SCB:s socialtjänststatistik, barnomsorgsundersökningar och äldreom--
sorgsstatistik,
SCB:s s.k. ULF-undersökning Undersökning LevnadsFör-av-
hållanden
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ÄSIM för uppföljning äldreomsorg utvecklat Mårtensystem av av-
för Solna och Sigtuna kommunerLagergren

Kommunförbundets jämförelsetal betr kommunernas kostnader för-
väghållning,

och avloppsverksföreningens driftkostnadsstatistik,Svenska vatten--
Landstingsförbundets bokslutsstatistik, samt-

branschstatistikSvenska Lokaltrafikföreningens-

redovisningsprinciper4.4 Behov enhetligaav

redovisats harSom framgår vad kommunerna olikasom ovanav
försvårar jämförande analyser. föreslårredovisningsprinciper vilket Jag

tillsammansdenna bakgrund Kommunförbundet med kommunernamot att
utformar redovisningsprinciper.förslag till enhetliga Det viktigtär att
kommunerna frivilligt följer dessa principer för undvika lagstiftningatt
på området.



m?. Z
#315:r:
25W;



SOU 1993:53 51

Strukturella5 kostnadsskillnader

Mitt förslag i korthet: Jag föreslår ersättningen för enhetligaatt
behov och strukturella kostnadsskillnader beräknas för kommunernas
skilda verksamheter med hjälp ekonomiska modeller och för vissaav
verksamheter fastamed ersättningar. Modellerna för respektive
verksamhetsområde framgår under de olika delavsnitten.

5.1 Inledning

Som tidigare har utredningen dennämnts valt k standardkostnadsmeto-s
den för isolera de strukturfaktorer skall ligga till grund föratt som
kostnadsutjämningen. Metoden innebär såvitt möjligt försökeratt attman
förklara redovisade kostnadsskillnader verksamhet för verksamhet.

För härleda standardkostnader och avvikelser för respektive verk-att
samhet har utredningen arbetat med antal delstudier.ett separata
Resultaten från dessa studier redovisas nedan.

5.2 Barnomsorg

Mitt förslag i korthet: föreslårJag kommunerna skall kompen-att
för kostnader inom barnomsorgen beror andelen barnseras som

i åldrarna 1-2, 3-6 och 7-9 år. Vidare skall kommunerna kompen-
för hög förvärvsfrekvens bland barnens föräldrar och högseras en

andel barn har ensamstående förälder. föreslårJag ocksåsom en
kompensation för långa vistelsetider i barnomsorgen och större
efterfrågan på främst fritidshem i städer. Dessastora senare
förhållanden beräknas med hjälp kommunernas skattekraft och ettav
tätortsindex.

Kommunernas kostnader för barnomsorgen varierar från 2 300 kr till
drygt 6 000 kr invånare. Som framgår figur 5.1 det framför alltärper av
i storstäder, förorter och i städer kostnadernastörre invånare ärsom per
höga.
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Figur 5.1 Kommunernas baskostnader för barnomsorgen

INVÅNAREBASKOSTNADPER
KVARHLGRÃNSNEDRE 3170

OVRE KvAHnLGnÅNs 4173
E NEDREKVARTIL
Q Mrrms HALVAN
ä ÖVREKVARTIL



strukturella kostnadsskillnaderSOU 1993:53 53

Schwarz har på uppdrag utredningen analyseratProfessor Brita av
kostnadsskillnader inom barnom-till strukturella behovs- ochorsakerna

kostnadsvariationerdetta arbete, "Kommunala EnResultatetsorgen. av -
redovisas bilaga studien har1990-1991 i 2. Istudie barnomsorgenav

fil. Weinberg medverkat.lic. Susanne
bamomsorgskostnaderframgår skillnaderna i mellanstudienAv att

kan förklaras medolika kommuner i huvudsak

andelen i olika åldrar,barn-
föräldrarnas förvärvsarbete, samt-

vistelsetid ibarnens omsorgen.-

Andelen enhetskostnaderbarn och

kostnadsskillnadema heltidsplatsbamomsorgsstudien visasI äratt per
jämföra serviceenhet, tabellväljer 5.1.relativt små att samma seom man

år 1990olika kommungrupperTabell Kostnad heltidsplats i5.1 per
fritidshem deltidsförskolainskrivna i daghem, ochBarn

KostnadKommungrupp

83 970Storstäder
72 790Förorter

83075Större städer
74 540Medelstora städer
70 050Bruksorter
74 700Normalkommuner
79 020Glesbygdskommuner

380Landsbygdskommuner 75
76 320Samtliga

Källa: Bilaga 2.

kommuntypen,billigaste och den dyrasteSkillnaden mellan den
plats.13 000 kronorbruksorter storstäder, inteär större än percaresp

sammanhang redovisat betydligtOrsaken till i andra störreatt man
tagit hänsyn tillbl med intekostnadsskillnader hänger att mana samman

tvååring sexåring ochdet väsentligt dyrare hand änäratt att ta om en en
timmar vecka kostarbarn vistas i 35änatt meromsorgen mer persom

vistelsetid.de har kortareän som en
bamomsorgskostnader erhållsresultat studier 1991 årsSom ett av av

3-6, och 7-9 år.enhetskostnad för åldersgrupp 1-2, Dennaen resp
blandning daghem, fritidshemenhetskostnad genomsnittlig avavser en

genomsnittlig inskrivningsgrad. Vidare hardagbarnvårdare,och samt en
enhetspriset. Enhetskost-i deltidsgrupp in ikostnaderna för barn vägts

för åringar tillför uppgår till 40 070 kronor, 3-6naden 1-2 åringar
Anledningen tillför åringar till 22 600 kronor.45 332 kronor och 7-9 att

åringar beror på andelenkostnaden för åringar lägre för 3-61-2 är än att
jämförelsevis låg. Genoml-âringar utnyttjar barnomsorg är attsom

andelen i ålders-åldersgrupp med barnmultiplicera enhetskostnaden per
åldersfördelningenkostnad hänsyn tillerhålls tar mengruppen en som
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lämnar det fritt till kommunerna själva välja fördelningen påattsom t ex
daghem, dagbarnvårdare eller tillsynsform.annan

Föräldrarnas förvärvsarbete

Föräldrarnas/vårdnadshavarnas förvärvsarbete påverkar behovet av
barnomsorg. Jag det strukturellt betingatär behov ävenatt ettanser men
påverkbart. Barnomsorgsutbyggnad samhällsekonomiskt lönsam.är

fallerKostnaderna helt pä kommunerna medan intäkterna formi av
skatteintäkter och arbetsgivaravgifter tillfaller kommun, landstingstat,
och olika försäkringsfonder. samhällsekonomiskUr synpunkt bör
kommunerna stimuleras till utbyggnad barnomsorgen, vilket talaren av
för hög förvärvsfrekvens bör kompenseras i statsbidragssystemetatt en

faktorn påverkbar.även årom
beräkningenl standardkostnaden för barnomsorg nedan används tvåav

mått förvärvsfrekvensen. Ett andelen föräldrar till barnär i olika
åldrar normalt arbetar 25 timmar vecka.än Det andra ärsom mer per
andelen arbetar timma förstal vecka. Det måttetän fångarsom mer per

vissa kostnadsskillnaderäven beror på längre vistelsetider iupp som
barnomsorgen.

Barnens vistelsetider i omsorgen

Av barnomsorgsstudien framgår andelen barn i olika åldrar ochatt
föräldrarnas förvärvsarbete inte helt kan förklara alla kostnadsskillnader
i barnomsorgen. Av SCB:s barnomsorgsenkäter framgår barn i främstatt
storstadsregionerna vistas i barnomsorgen 1-2 timmar längre dag änper
vad föräldern/föräldrarna förvärvsarbetar. I mindre kommuner och
landsbygdskommuner vistelsetiden ofta kortare förvärvsarbetstiden.är än
Skillnaderna i vistelsetid vid lika förvärvsarbetstid kan förklaras med
långa restider mellan arbete och bostad, med hög andel ensamståendeen
föräldrar frånvaron/förekomsten informell sektor. Densamt av en
informella sektorn kan bestå och släktingar tidvis tarav grannar som
hand barntillsynen eller hämtar och lämnar barnen daghemmetom
eller hos dagmamman. Den längre vistelsetiden med lika förvärvsarbetstid
förorsakar högre kostnader för kommunerna längre öppethållande-genom
tid med krav på högre bemanning.

betraktarJag detta strukturellt betingade förhållanden skallsom som
kompenseras i statsbidragssystemet. fångaFör kostnadsskillnader-att upp

i utjämningsmodellen används dels tätortsvariabel utförligtna en som mer
redovisas i bilaga dels koefficient till förvärvsfrekvens-ettsom en av
måtten, kommunernas skattekraft. För förklara skillnader i efterfråganatt

barnomsorg har med den informella ekonomin har fleragöraattsom
andra variabler flertal variablerprövats, även kombinerasettmen om
erhålls inte riktigt goda överensstämmelse de valdasamma som var-
iablema jfr bil. 2. Skattekraften fungerar indikator påappx. som en

den informella ekonomins betydelse i sammanhanget eftersom deta
ligger i sakens det svårare få hjälp med barntillsynärnatur att att av

eller anhöriga i områden där förvärvsfrekvensen generellt hög.ärgrannar
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I vad mån föräldrarnas förvärvsarbete, bl kort deltid, leder tilla
efterfrågan på barnomsorg påverkas olika omgivningsfaktorer iav som
modellen skattekraftsvariabel.beskrivs med Om skattekraftenen
dessutom kan påverkas uppåt det positivt samhällsekonomiskär ur
synpunkt.

Modell for beräkning barnomsorgensav
standardkostnadsersättningar

I bamomsorgsstudien utvecklas modell för efterfrågan på barnomsorgen
kan för standardkostnadsersättningenanvändas beräkna förattsom

respektive följandekommun. Denna på sätt.utser

Variabler:

A25 bam förälder ellermed arbetar studerar 25 tim/veckaänsom mer
A1 bam förälder eller studerarmed arbetar tim/vecka1änsom mer
Idtat 1/invånardistansen invånardistansen SCB framtaget måttär ett av

det genomsnittliga avståndet mellan individerna isom anger en
kommun

Skattk kommunernas skattekraft
Ensamf andelen barn med ensamstående förälder förvärvsarbetarsom

minst 16 tim/vecka
Ålder El-2ande1 barn E3-6andel barn1-2 3-6 E7-9andel+ +

bam 7-9.

stårE för enhetskostnad enhetligt beräknad kostnad förärsom en
respektive åldersgrupp förlika alla kommuner.

Strukturindex:

ÅlderIndex -0, 143 363 A25 21 4A1 Skattk I 40+ + +
Ensamf+ 29Idtat1 /0, 322

För belysa valda variablemas inverkan standardkostnadsersätt-de påatt
ningen i bamomsorgsmodellen redovisar vi exempel för Hudiksvallsett
kommun. åldersstruktur liggerKommunen har mycket riks-näraen som
genomsnittet .

Förändring i variabelns Förändring i standard-
värde kostnadsersättninsz kr/inv
A25 ökar med %-enheter 217 kr5 +

%-enheterA1 ökar med 5 119 kr+
Både och ökar med %-enh. 337 krA1 A25 5 +
Skattk Ökar %-enheter 44 krmed 2 +
Ensamf ökar med %-enheter 33 kr2 +
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valda modellen godDen överensstämmelse mellan modellvärdenger en
redovisadeoch kostnader, tabell 5.2se

5.2Tabell Barnomsorg, modellvärden och faktiskt redovisade kostnader
Kr/inv

Kommungrupp Modell- Kostnad
värde

Storstäder 490 8404 4
Stockholm 080 9605 5
Malmö 8703 3 460
Göteborg 4 010 3 830

Förorter 3305 5 210
Större städer 160 2904 4
Medelstora städer 3 790 6803
Bruksorter 3 950 3 700
Normalkommuner 3 520 3 490
Glesbygdskommuner 4803 3 420
Landsbygdskommuner 3 340 3 310
Samtliga 4 140 4 180

Källa: Bilaga 2.

Övrigt

I bamomsorgsstudien undersöks också kostnadsskillnader har medsom
lokaler och personal Skillnaderna i personalkostnadgöra.att per
heltidsbam i de olika kommungruppema relativt små och såvittär
utredningen funnit systematiska. Skillnader i personaltäthet förär
övrigt standardfrâga skalloch kompenseras i statsbidragssystemet.en
Lokalkostnaden i förortskommunerbarn högst Stockholm, och iärper

städer. betraktar dock inteJag denna kostnadsskillnadstörre som
strukturell i sin helhet eftersom den kan pâverkas kommunerna.av
Genom utnyttja sitt markinnehav, planmonopol och byggande/ägandeatt
i regi, kan kostnaderna påverkas. högre byggkostnademaDe i vissaegen
regioner kompenseras förgenerellt hela fastighetsinnehavet i särskilden
faktor, liksom högre uppvärmningskostnader i landets delar, kapnorra se
5.13.

Äldreomsorg5.3

Mitt förslag i korthet: föreslår förJag ersättningen kommunernaatt
beräknas normkostnad tillhänsyntarsom en per person som

ålder, sammanboende eller ensamboende och yrkes-personernas
bakgrund. Normkostnaden multipliceras med antalet i depersoner
olika Tillägg för merkostnader i glesbygd berorgörsgrupperna. som
på dyrare hemtjänst och behov institutioner.störreetten av
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varierar från 000 tilläldreomsorgen 1kostnader förKommunernas
också lägger detill kostnaderna år 1991Omkr invånare.6 700 manper

kost-överförda kostnaderna varierar1992äldrereformen o mgenom
framgår figurinvånare. Som 5.2700 krfrån 500 till 10naderna 1 avper

landsbygdskommuner ii glesbygds- ochframför alltdet samt stor-är
harFörortskommunemainvånare höga.kostnadernastäder ärpersom

låga kostnader.särskilt

Äldreomsorgens år 1991 inkl ädelrefonnenkostnaderFigur 5.2
Kr/inv
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Tingvall,och LennartSocialdepartementetMårten Lagergren,
tilluppdrag orsakernautredningensKommunförbundet, har på utrett

dettaResultatetäldreomsorgen.behovsskillnader inomstrukturella av
redovisasäldreomsorgen"kostnadsskillnader inomocharbete "Behovs-

i bilaga 4.
faktiskaförsöka förklara deförsta handsyfte inte iStudiens är att
iställetHuvudsyftet haräldreomsorgen.finns ikostnadsskillnader som

i behov äldreomsorgskillnadermetodik uppskattafinnavarit attatt aven
upphov till.skilda behovdessakostnadsskillnaderoch de gersom

kdenkommunriktvärdesyftar tillMetoden att ett anger ssomperge
tillNormkostnaden hänsynäldreomsorgen.norrnkostnaden för tar

kostnaderskillnader iinte tilläldreomsorg,i behovolikheter attmenav
Sådanabebyggelse, klimatpå spriddberoendetillgodose dessa behov etc.

utredningen påbeaktar sätt.kostnadsskillnader annat
till antaletförsta hand hänsynnorrnkostnaden iberäkningenVid tasav

vidare bero pâvårdbehovetsamladeålder.kön och Detäldre antasper
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förekomsten ohälsa möjligheter till informell frånsamtav omsorg
närstående. Ohälsan beskrivs med hjälp SCB:s Undersökningav av
Levnadsförhållanden ULF. Hänsyn till möjligheten till informell omsorg

uppdelning pá ochtas ensamboende.genom sam-

Nyttjandet äldreomsorgav

l konstateras det finns skillnaderrapporten mellan kommuner iatt stora
det totala nyttjandet äldreomsorg, sedan skillnaderäven i âldersstruk-av

beaktats. Större delen kostnadsskillnadenturen mellan olika kommun-av
kan förklaras med skillnader i nyttjande hur efterfrågangrupper samt

tillgodoses, d äldreomsorgstjänsternas sammansättning. I tabell 5.3v s
nedan visas jämförelse nyttjande och konsumtion äldreomsorgen av av
mellan kommungrupper. Med konsumtion härvidavses en samman-
Vägning de olika insatserna med viktning efter beräknadeav genom-
snittskostnader tjänst i riket. Med nyttjande andelen 65 åröverper avses

bor på institutioner eller får hemtjänst förhållandei till motsvarandesom
andel i riket. I praktiken handlar det således i konsumtions-attom man
värdena hänsyn tillstörre vad insatserna faktiskttar kostar.

Tabell 5.3 Nyttjande och konsumtion äldreomsorg kommungruppav perIndex riket1,00

Kommungrupp Nyttjande Konsumtion

Storstäder 0,87 0,88
Förorter 0,95 0,96
Större städer 1,03 1,02
Medelstora städer 1,03 1,01
Bruksorter 1,01 1,00
Normalkommuner 1,04 1,04
Glesbygdskommuner 1,12 1,17
Landsbygdskommuner 1,01 1,04
Maxvärde 1,63 l ,73
Minvärde 0,71 0,62

Källa: Bilaga 4.

De två kommungrupper utmärker sig och markant avviker frånsom
andra storstäder ochär glesbygdskommuner, den förstnämndagrupper
med sina låga värden och den med sina höga värden. Ensenare
jämförelse mellan index för nyttjande och index för konsumtion visar

effekten på kostnadernagrovt och insatsernasav resursernas samman-
sättning. Vårdinsatsemas sammansättning i storstäder och i glesbygds-
kommuner leder till höga kostnader. Det gäller i viss mån föräven
landsbygdskommuner. För övriga kommungmpper sker viss utjämningen

indexvärdet 1,00 riksgenomsnittet.mot
Vårdresursernas sammansättning med högre andel institutionsboendeen

betyder merkostnader i storleksordningen %5 för glesbygds-gruppen
kommuner detutöver högre nyttjandet och den högre konsumtionen
överlag. För landsbygdskommunema innebär det högre institutions-
boendet högre kostnader.ett procentpar
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Metodik för beräkning äldreomsorgens normkostnaderav

I beskrivs följande metodik för beräkning äldreomsorgensrapporten av
normkostnader. Beräkningen kommun har utförts i fem steg:per

första har åldersgrupp,I antalet kön ochett steg personer per
ensam/samboende uppgifter frånbestämts med ledning Folk- ochav
bostadsräkningen 1990 FoB90. FoB endast uppgifter för-ger om
delningen försocioekonomiska de förvärvsarbetande. För-grupper
delningen för de äldre har därför bestämts samköming medgenom en
FoB70, vilket den äldsta FoB kan utnyttjas för ändamålet.är som
Fördelningen socioekonomiska för de äldre därvidantasgrupper
beskrivas yrkestillhörighet 20 år tidigare. Metodensamma personersav
medger inte uppdelning på socio-ekonomiska förtyvärr grupper personer

85 år.över
socioekonomiska indelningen har gjorts i facklärdaDen grupperna

facklärda arbetare lägre övriga tjänstemän. Företagare harsamtresp resp
förts till ovanstående med hänsyn till yrke. Jordbrukare har förtsgrupper
till kategorin facklärda arbetare. Icke förvärvsarbetande har fördelats

proportionellt på övrigaut grupper.
2. I har fördelningen på ohälsogrupper bestämts ålders-nästa steg per

kön, ensam/samboende socioekonomisk Underlagetsamtgrupp, grupp.
för denna fördelning bearbetning SCB:s ULF-undersökningär en av
avseende hälsoindex för urval på riksnivå motsvarandeett av grupper
inom befolkningen. Förfarandet innebär ohälsofördel-att antar attman
ningen för de äldre bestämd faktorernai kommun ålder, kön,ären av
ensam/samboende och socioekonomisk grupp.
3. I det tredje har nonnalkonsumtionen äldreomsorg inomsteget av
olika vårdformer åldersgrupp, kön och ensam/samboende gradsamtper

ÃSIM-värdberoende beräknats utifrån inventeringar enligt det kav s
omfattar samtliga vårdtagare inom kommunal och lands-systemet som

tingskommunal äldreomsorg i Solna och Sigtuna åren 1987-1992. Genom
ÄSIMkoppla graden vårdberoende enligt till ohälsograden enligtatt av

ULF- undersökningens definition har vârdkonsumtionen ohälsogruppper
kunnat bestämmas.
4. Normalkonsumtionen i olika vårdformer används i detta försteg att
beräkna normkostnad ohälsogrupp socioekonomisken per person per resp

efter kön, ålder ensam/samboende. Genomsnittskostnader församtgrupp
riket är 1991, för social hemtjänst 8 580 kr år och veckotimme,per
ålderdomshem 000 gruppboende långtidsvård212 kr, 236 000 kr och
420 000 kr, har därvid använts.

årligaDen totala normkostnaden kommun har slutligen bestämtsper
utgående ifrån antalet socioekonomisk fördelade påpersoner per grupp
ålder, kön och ensam/samboende. Följ ande normkostnader harper person
därvid använts:
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ålderTabell 5.4 Norrnkostnad socioekonomisk och könper person, per grupp,
ensamboendesamt sam- resp

75-84 85-w6574
ensam samsam ensam sam ensam

Män
facklärd 051 22 968 261 61 336 38 820 520arb. 4 15 77

Facklärd arb. 019 22 841 14 383 56 601 38 820 77 5204
tjm. 860 661 9 881 40 651 38 820 77 520Lägre 1 11

Ovriga tjm. 489 9 310 6 822 29 844 38 820 77 5201

Kvinnor
819 89 712facklärd arb. 3 336 11 232 15 168 43 110 293

Facklärd arb. 3 257 018 14 329 40 500 89 712 110 29311
tjm. 8 238 14 123 42 035 89 712 110 293Lägre 2 423

Ovriga tjm. 743 10 816 33 365 89 712 110 2932 275 7

Källa: Bilaga 4.

Det framgår tabellen normkostnaden stiger snabbtatt per personav
med åldern. i allmänhet högre för kvinnor för vilketDen är än

informellframförallt avspeglar skillnaden i tillgång till Detta,omsorg.
tillsammans med ohälsoskillnadema förklarar också skillnaderna i

och ensamboende. socioeko-normkostnaden mellan Deperson sam-per
nomiska skillnaderna till ohälsosiffroma förmed hänsyn störreär yngre

för äldre.än
den totala normkostnaden beräknas också kostnadenFörutom per
65 år respektive invånare totalt. Normkostnadenöverperson per per

struktureffekteninvånare 65 år kan mått på inomöver ettses som
äldregruppen. siffran mått kommunens totala äldre-Den andra ettger
omsorgsbehov i förhållande till befolkningsstorleken.

Den genomsnittliga beräknade normkostnaden invånare 65 åröverper
22 536 kr och varierar mellan 16 784 och 26 013 kronor, dvs medär

drygt 9 000 kr %.55

invånareTabell 5.5 Beräknad förnormkostnad äldreomsorg per

Kommungrupp 65-w år Totalt

Storstäder 24 586 5 077
Förorter 20 108 2 319
Större 22 267 3 808städer
Medelstora städer 22 112 4 164
Bruksorter 22 386 4 071
Normalkommuner 22 578 4 379
Glesbygdskommuner 21 792 5 102
Landsbygdskommuner 22 548 4 637
Riket 22 536 4 042

BilagaKälla: 4.

Utöver den socioekonomiska strukturen och graden ensamboende fårav
uppenbarligen könsfördelningen äldregrup-den interna ålders- och inom

kraftigt får den högstagenomslag resultatet. storstädernaettpen
normkostnaden 65 år. storstädemas mycket högaDetöver ärper person
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andel äldre ensamstående kvinnor slår igenom. Andelen kvinnorsom
80 år högreöver i storstädernaär i någonän kommungrupp.annan

ÄldreMännen ligger däremot mycket rikets fördelning.nära ensarnstâen-
de kvinnor samtidigt denär har de högsta normkostnadema.grupp som

Variationerna mellan övriga kommungrupper förvånansvärtär små,
endast några hundra kronor invånare. Enda undantaget för-ärper
ortskommunerna, har den klart lägsta andelen såväl äldresom av som
ensamboende. Andelen äldre pensionärer särskilt låg.är Mest an-
märkningsvärd glesbygdskommunemas lågaär normkostnad. Andelen

65 år högreöver i någon kommungrupp,är än de äldresannan men
överrepresentation kraftigt koncentreradär till de och därmedyngre
mindre kostsamma pensionärerna. Detta förhållande drar glesbygds-ner
kommunernas beräknade genomsnittskostnad 65 år.över Omper person

däremot slår den totala normkostnaden på hela befolkningenutman
hamnar glesbygdskommunema högst, följdatätt storstäderna. Denav
socioekonomiska strukturen maximalt 20 lägre normkostnadprocentger
i vissa kommuner, i Danderyd och Vellinge och 10 högret ex procentca
normkostnad i andra kommuner, i Munkfors och Jokkmokk.t ex

Resultat den använda metodenav

Syftet med den använda metodiken inte i första handär försökaatt
förklara de skillnader finns mellan kommuner i dagsläget vad gällersom
nyttjande eller kostnader för äldreomsorgen. Syftet iställetär prövaav att

metod beräkna skillnader i behov äldreomsorg mellanatt kommu-en av
Det emellertidär intresse försöka jämföra utfallet medstortner. attav

hur äldreomsorgen faktiskt nyttjas. I detta avsnitt ska vi ställa den
beräknade normkostnaden kommun ytterligare andramot treper mer
schablonmässiga metoder beräkna motsvarande kostnad. Dessutomatt

ÄDEL.jämförelsegörs med de faktiska kostnaderna kommun inklen per
För få jämförbara kostnader har den beräknade nomikostnadenatt

räknats med %18 motsvarande avvikelsen faktiska kostnaderupp motca
i riket.

Följande metoder har för jämförandeanvänts analyser:

I denna metod har kostnaderna beräknats utifrån det faktiska
nyttjandet kommun ålderdomshem, lângtidsvård, gruppboendeper av

social hemtjänst. Samma genomsnittskostnader för riketsamt tjänstper
i normkostnadsberäkningen har använts.som

2. Här har kostnaderna beräknats utifrån kommuns faktiska ålders-resp
och könsfördelning, där den använda kostnaden kön- och åldersgruppper
schablonmässigt beräknats efter hur de olika tjänsterna nyttjas på
riksnivå. Samma kostnader tjänst har använts.per som ovan
3. I denna metod har kostnaderna i princip beräknats i metodsom

har kompletterats den beräknade kostnaden för mänmen attgenom resp
kvinnor multiplicerats med kommuns ensamboendeindex för mänresp

kvinnor år.över 75resp
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dennakommun har vi iredovisade kostnadenTill den faktiskt4. per
ÄDEL-till följdkommunregleringssummanmetod lagt till avper

med de genomsnittligadärefter reduceratsharreformen. Kostnaden
färdtjänst.ochkostnaderna för handikappomsorg

alternativför äldreomsorg enligt olikakostnader5.3 BeräknadeFigur
Kr/inv, 65-w år

kostnadKonsumtion,

ölfierKarl40000- ensamboendeKon, older,
Normkostnod
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och redovisadefaktisk konsumtionutifrånBeräknade kostnader
kommungruppsnivå.ganska väl åtminstonekostnader överensstämmer

tidigarestorstädernaoch förorter. För ärUndantagen storstäderär som
för förorterna skill-och berorkostnadsunderlaget osäkertnämnts mer

förkostnadsreduktionenschablonmässigaförmodligen dennaden att
förlandstinget dennaStockholms länfärdtjänsten blivit för Istor. svarar

verksamhet.
nivå alternativet därpå istorstäderna liggerNormkostnaden för samma

antaletföljaktligen detensamboende beaktas. Detkön, ålder och är stora
Såvälnormkostnaden.slår igenomensamstående kvinnoräldre som

metoderberäknade enligt övrigakostnaderredovisade kostnader som
efter-inom äldreomsorgentyda på insatserna ärligger lägre. kanDet att

i förhållande till behoven.satta
och dekonsumtionskostnadernaliggerglesbygdskommunernaFör

nivå. övriga beräknings-ungefär Förkostnaderna påredovisade samma
lägre. Av65 år, 15-20metoder ligger kostnaden över procentper person

skillnader i ohälsa. Ifinns regionalaframgår detattrapporten norra
regioner.i andraohälsa förförekomsten män större änglesbygden är av
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I de här redovisade beräkningarna har dock inga regionala skillnader i
ohälsa beaktats de faller till följdutom skillnader i kön,ut ålder,som av
ensam/samboende och fördelning på socioekonomiska Om sådangrupper.
skillnader finns har de inte fått något större genomslag i normkostnads-
beräkningen eftersom den pâ kommungruppsnivå ungefärger samma
resultat köns- och åldersberäkning. För vissasom glesbygds-en ren
kommuner blir dock normkostnaden till 10 högre eftersomprocentupp
den socioekonomiska strukturen beaktas i beräkningarna.

Merkostnader inom äldreomsorgen gles bebyggelsep g a
Kostnadsskillnadema inom äldreomsorgen är och beror naturligtvisstora
till största delen på de skillnader i åldersstruktur och socialekonomiska
faktorer beskrivits och beräknats Det finnssom emellertidovan.
ytterligare kostnadsskillnader. Några dessa kan hänföras till kommu-av

bebyggelsestruktur. Vi har identifierat tvånernas förhållanden kansom
betraktas strukturella;som

Äldre med behov och vård bor långt frånav ochomsorg som grannar
släkt, känner otrygghet efterfrågaroch därför oftare institutionsvård än
vård i hemmet.
2. Med lika vårdbehov det dyrareär hemtjänst i glesbygdatt iänge en

eftersomtätort tid går år till i förhållande till vårdtiden.mer resor

Merkostnaderna svåraär särskilja från äldreomsorgensatt övriga
kostnader i bokslutsstatistiken. Vi har därför arbetat med två olika
modeller för uppskatta glesbygdensatt merkostnader.

I den första har vi beräknat glesbygdsbefolkningens ökade efterfrågan
institutionsvård ålderdomshem och sjukhemav jämföra kon-attgenom

sumtionen vård i olika kommuntyper och väga konsumtionenav samman
med enhetliga priser på de olika vårdtyperna. Det visar sig då att
konsumtionen platser på ålderdomshem och sjukhem i genomsnittav är
fem högre i andraän kommunerprocent hänsynnär tagits till åldersstruk-

beräkningarnaI vadturen. standardkostnadsersättningama för äldre-avser
nedan har vi därför gjort glesbygdstilläggomsorgen med femett procent

den härledda normkostnaden.ovan
För uppskatta merkostnaden till följdatt de längre restidema iav

glesbygd har teoretisk datamodell simulerar hemtjänstverksam-en som
heten konstruerats. Till skillnad från nämnda merkostnader ärovan som
behovs- och efterfrågerelaterade denna kostnadär produktionsrelaterad.

Generellt gäller andelen befolkningenatt efterfrågar kvalifice-av som
rad och vård ökar markant efter 80 år. Deomsorg får hemtjänst ochsom

underär 80 år efterfrågar främst service i form städning, matlagningav
och hjälp med inköp.

I vår modell har glesbygdens merkostnader enbart beräknats på antalet
80över år. Besöken hos den befolkningenpersoner haryngre som

hemtjänst kunna samordnas med besökantas hos de äldre. Därmed ger
de heller inga merkostnader för restid.
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och/ellerhemhjälpåldersintervall medolikaiAndelen personer
uppgår tillhemsjukvård

Åldersintervall med hemtjänstAndel
%3580 84-
%488985 -
%5290 w-

hembesökvidtvå vårdarebehövsiblandtill dethänsyn ettMed att
timmar/dag.1,3-1,9vårdtagare ärvårdinsatsenvi medräknar att per

timme. loch högst30 minutermellanbesökvid varje ärVårdtiden en
vilket 1,5dagbesökgenomsnitt med 1,5räknas imodellen ger resaper

statione-personalendär ärserviceortenochvårdtagarenmellandagper
200 invånare inommed minstdefinierasserviceortrad. En ort ensom en

på 3 km.radie
kr/mil ochbilkostnad med 28efterberäknasför restidenKostnaden en

km/timme blir70genomsnittshastighetvidpersonalkostnad avensomen
kr/mil.således 42 Förblirrestidskostnadentotalakr/mil. Dendrygt 14

merkost-ingenfrån serviceortenkminom 15bor antas attpersoner som
nad uppstår.

från SCBuppgifterochantagandenangivnaledningMed omav ovan
uppdelad påhela kommunenkmfördelning på överbefolkningens rutor

och lokaliserasimuleramedmodellenbörjar ettolika åldersgrupper att
reseavstånd frånframdenräknarserviceorter. I ettantal nästa steg

därefter multiplicerasserviceorttillboendeortervårdtagarnas somresp
fårenskild vårdtagarevarje över-Kostnaden förrestidskostnaden.med

000 kronoröverstiger 20kostnadenkronor/månad. Närstiga 20 000 per
in tillsjukhem ellerålderdomshem,flytta tillvårdtagarenmånad antas

summeringerhållsmerkostnadentotalaserviceorten. Den avgenom
samtliga vårdtagare.tillrestidskostnaden

följdtillmerkostnaderteoretiskaGlesbygdens ogynnsamav en
kommunnivâpårestid redovisasökadochvårdtjänsterblandning enav

tabellbilagai

inomstandardkostnadsersättningarför beräkningModell av
äldreomsorgen

standardkost-föreslåsredovisatsvadbakgrund attMot ovansomav
följande.enligtberäknasäldreomsorgenförnadsersättningen

mix+restids-förN0rmkostnad+GlesbygdstilläggStandardkostnad
kostnader

enligt följande.metodangivenenligtNormkostnaden beräknas ovan

varjeförålderssgrupper eni olikainvånareandelenNormkostnad
åldersgruppgenomsnittskostnad ihärledkommun resp
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Den härledda genomsnittskostnaden för kommun baserar sigresp som
åldringarnas socio-ekonomiska ålder och kön,status, samt sam-, resp

ensamboende redovisas i bilaga 4.
Glesbygdtillägget för mix en högre andel institutions-ogynnsamen

boende uppgår till 5 normkostnaden. Samtliga kommunerprocent av
i Kommunförbundets förslag till kommungruppsindelningsom ny

klassificerats glesbygdskommun erhåller detta tillägg.som
Tillägget för ökade restider i glesbygden identisk med denär merkost-

nad utredningen räknat fram med hjälp den beskrivnasom av ovan
simuleringsmodellen. Värdena för kommun framgår tidigareresp som

bilaganämnts tabellav

Övriga kostnadsskillnader

Analyserna kostnadsskillnadema inom äldreomsorgen omfattarav ovan
service och kostnader för den befolkning äldre 65 år.är änomsorg, som

Kommunerna har också andra kostnader inom äldreomsorgen börsom
kommenteras. Det gäller bl riktade till handikappade ocha omsorger
andra invånare med behov stöd 65 år, färdtjän-är än samtav som yngre
sten.

Kommunerna har för visst tillstöd handikappades vård iettansvar
hemmet landstingen framäven till år 1991 svarade för de störstaom
insatserna för de särskilda och huvuddelenansvaretgenom omsorgerna

den psykiatriska vården. Vi bedömer kommunernas insatser årattav
1991 350 kronor/invånare. Genom lagstiftning och frivilligamotsvarar ca
överenskommelser överförs successivt uppgifter från landstingen till
kommunerna vad gäller de särskilda Propositionen prop.omsorgerna.
1992/932159 stöd och service till vissa funktionshindrade föreslårom
vidgade uppgifter för kommunerna för de handikappade genom en

Ävenutvidgning den personkrets kan komma ifråga för stöd.av som
psykiatriutredningen förväntas kommunerna ökade uppgifter både vadge
gäller boende och sysselsättning. Vi har så långt möjligt elimineratsom
effekterna skilda huvudmannaskap i baskostnaderna och beräknar ingaav
standardkostnader för berörda verksamheter. Samtliga kommuner erhåller
350 kronor/invånare i ersättning för vård handikappade då vi inteav

det finns några strukturella skillnader i förekomstenattanser av
handikappade. När delar handikappvårdenstörre Överförd tillärav
kommunerna och i den omfattningen skatteväxlingar kan genomförasatt
bör standardkostnader och strukturella avvikelser beräknas för dessaäven
områden.

Färdtjänsten omfattas socialtjänstlagen. Kommunerna har emellertidav
frihet själva besluta omfattning, inriktning,stor avgiftssättningatt om

finnsDet naturligtvis strukturella faktorer påverkar nettokost-m m. som
naderna för färdtjänsten, andelen äldre, hög andel handikappade medt ex
arbete och långa avstånd mellan bostad och arbetsplats generelltsamt
långa avstånd i Norrland. Vi dock kostnadsskillnademaattanser mer
beror på standardskillnader och olika policy vid beviljande färdtjänst-av
tillstånd på redovisade faktorer.än Vi har därför inte beräknatovan

3 l3-O4l5
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allamotiverade tillägg vistrukturelltnågon faktor utan gersom ger
kronor/invånare.150 Iför färdtjänstenkommuner harsom ansvar

Analogt med detför färdtjänsten.län landstingetStockholms ansvarar
kollektivtrafiken erhåller kommunerna ivi för omresonemang som

för färdtjänst.Stockholms län ingen ersättning
för hemsjukvård, vissövertagitkommuner har redanVissa ansvaret

standardkostnadsersättninggeriatrik.psykiatrisk vård och Ingenöppen
uppgifterna skatteväxladeden månför dessa verksamheter. I ärberäknas

ÄDEL för övertagandetkompensationfår kommunernai samband med
i inkomstutjämningen.utdebiteringenden länsvisagenom

familjeomsorgIndivid- och5.4

skall kom-föreslår kommunernaMitt förslag i korthet: Jag att
hänföras tillkostnadskillnader kanför strukturella sompenseras

indikatorerErsättningen bör grundasfamiljeomsorg.individ- och
med kostnaderna.sarnvarierarsom

frånfamiljeomsorg varierarför individ ochkostnaderKommunernas ca
framgårinvånare. Som000 krkr invånare till 3200 avpercaper

befolkningstäta områdenhögst i storstä-nedan kostnadernafiguren är -
förorter och städer.der, större

under med-professor Brita Schwarz,utredningen harPå uppdrag av
vad kan förklara kommu-Puide, undersöktverkan fil. dr. Annika somav

Resultatetindivid- och familjeomsorgen.kostnadsvariationer inomnala
kostnadsvariationer"Kommunalaredovisas i bilagaundersökningenav

familjeomsorg".Individ- ochstudie områdetEn av-
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Figur 5.4 Kommunernas baskostnader for individ- familjeomsorgoch
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Undersökta variabler

studier inom området hartidigarefrån antalMed ledning resultaten ettav
i vilken mån dessaochundersökningsvariabler valtsantal ut testatsett

för individ- ochkostnaderpå kommunernasindikatorerkan fungera som
valda variablernaDe ärfamiljeomsorg IoF.

18-39 år,församlingsgräns i åldernflyttande överpersoner-
finska,utomnordiska ochutländska medborgare-

0-15 år,med barnensamstående kvinnor-
år,ensamstående 18-39män-

ensamstående förälder KEK:sår tillunderantalet barn 15--
indikator,

narkotikarelaterade sjukdomarochantalet döda i alkohol- per-
18 år,000 invånare100 över

bebyggelsetäthet,-
indikator ochförtidspensionärer KEK:sandelen-

andelen arbetslösa.-

korrelationfanns positivundersöka detocksåAvsikten att enomvar
förändringenochindivid- och familjeomsorgförmellan kostnaderna av

genomförainte pågick dockDettaarbetslöshetstalen i kommunerna. att
statistiska underlaget.detgrund problem medav

på kostnaderIndikatorer höga

ingick iförtidspensionärerframgår andelenIOF-studienAv att som
med kommunernas IoF-korreleradnegativtsocialindexKEK:s är

andel förtids-med högkommunerkostnader, vilket innebär att en
kostnader andra kommuner.socialaha lägre änpensionärer tenderar att

ÖvrigaÄven kostnaderna.medsamvarierar negativtandelen arbetslösa
blkostnaderna, vilketkorrelation medpositivstuderade variabler har aen

narkotikamissbrukare har högremed mångakommunerinnebär att
problemet ifråga. Islipper undankostnader kommunerän samman-som

korrelation medpositivvariablerpåpekas dehanget bör att ger ensom
alla utländska med-sådirekt kausala påinte sättkostnaderna är att t ex
förorsakar merkost-kvinnor med barnensamståendeborgare eller alla

påindikatorerfungerar endastdriftbudget. Denader på kommunens som
indirekt orsaks-det finnsvilket innebärsociala kostnaderhöga ettatt

samband.

för IOFstandardkostnadsersättningarberäkningModell för av

för strukturella kost-skall kompenseraskommunernaJag attanser
Dels haroch familjeomsorg.till individ-hänförasnadsskillnader kansom

kostnaderna, delssjälva påverkamöjlighetersmåkommunerna mycket att
obligatorisk för kommuner-ochlagstiftadverksamhetenär merparten av

na.
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Eftersom det inte finns några förklaringsvariabler har direktettsom
orsakssamband med höga sociala kostnader måste modell fören
strukturkostnadsutjämning inom detta verksamhetsområde baseras på
kostnadernas samvariation med olika indikatorer. faktorerDe enligtsom
IoF-studien den bästa indikationen på höga sociala kostnader ärger

ensamstående kvinnor med barn år0-15 år 1991 EKV91-
flyttande 2% församlingsgränsöver i åldersgruppen 18-personer-
39 år Flytt2
utländska icke nordiska medborgare Utlejnord-
finska medborgare Finsk, samt-
bebyggelsetätheten AT25OOY-

Med hjälp statistisk analysmetodik, multipel regressionsanalys, visasav
dessa indikatorer kan förklara 77 kostnadsskillnademaatt nära procent av

mellan kommunerna.
Den modell utredningen valt för beräkna kommunernasattsom

standardkostnadsersättningar för IoF är nämndasammansatt av ovan
faktorer enligt följande.

Standardkostnad -5 0 5 74EK V91 94Flytt2 70 Utlejnord+ + + +
27Finsk+ 22, 9AT2500Y-429dummy

Dummyvariabeln har föranvänts Danderyd och Lidingö eftersom
modellvärdena kraftigt avviker från verklig kostnad. I modellen har dessa
båda kommuner erhållit värdet medan alla1 andra kommuner fått värdet
O. I praktiken innebär detta Danderyd och Lidingö erhåller denatt
kostnad faktiskt har.som man

Modellen har också korrigerats för Haparanda kommun på så sätt att
den lägesskäl andelen finska medborgare omdefinierats tillstoraav
svenska medborgare.

Om andelen ensamstående kvinnor med barn ökar med 0,1 procenten-
heter ökar ersättningen med 57 kr/inv. En ökning med 1 procentenhet av
andelen utomnordiska medborgare 70 kr/inv och motsvarande ökningger

andelen finska medborgare 27 kr/inv. En ökning flyttningenav ger av
kommungränsöver med procentenhet1 2över 94procent kr/inv.ger

Som framgår tabellen nedan utfallet istämmer modellen väl överensav
med faktiskt redovisade kostnader i olika kommungrupper.
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redovisade kostnadermodellvärden och faktisktTabell 5.6 IoF,
Kr/inv

Modell- KostnadKommungrupp
värde

2 8507902Storstäder
010 2 9703Stockholm

3 1102 640Malmö
540 2 5202Göteborg

360390 llFörorter
330360 l1Större städer
980920Medelstora städer
860960Bruksorter
680720Normalkommuner
590570Glesbygdskommuner
580560Landsbygdskommuner
340340 1Samtliga l

BilagaKälla:

Grundskolan5

kommunerna skall kom-föreslårMitt förslag i korthet: Jag att
grundskolan berorför strukturella merkostnader inom sompenseras

omfattning,år, hemspråksundervisningenspá andelen barn 7- 15 samt
bebyggelsestruktur.glesen

varierar från 3 300 kr/invför grundskolankostnaderKommunernas
framgår figur 5.5kr/inv Pajala. SomGöteborg till 8 600 ärav

i förortskommunemaNorrlands inland ochkostnaderna högst i runt
storstäderna.

kostnader varierar medKommunernas

ârandelen barn 7-15-
personaltäthet/personalkostnader-
förekomsten hemsprâlcsundervisningav-
lokalkostnader, samt-
bebyggelsestruktur-

påverkarinnehåller samtliga inslagnämnda variablerAv somovan
riktning. kommunernakostnader i Jagkommunernas attanserogynnsam

detutjämningssystemetför merkostnader i sättskall kompenseras som
beskrivs nedan.
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Figur 5.5 Grundskolans baskostnader i riket
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år7-15Andelen barn

varierar från 6,6totalbefolkningen,årAndelen barn 7-15 procentav
elevgenomsnittligEftersomHåbo.tillSolna, 13,9 procent en

åldersstrukturen iår000 kronor är47grundskolan kostar perca
kostnader totaltför kommunernasbetydelsemycketkommunen storav

grundskolan.föroch i synnerhet
den naturligagrundskoleâlderni utgörandelen barndärförJag attanser
standardkost-vadmodellenföreslagnanedangrundstenen i den avser

grundskolan.nadersättningen för

personalkostnaderPersonaltäthet/

ipersonalkostnadergrundskolansinte möjligt heltDet är att separera
utgivenskolväsendet 1991",för"Jämförelsetalbokslutsstatistiken. I av

uppgifterfinnskommunförbundet,SvenskaochSCB, Skolverket som
tillundervisningförBruttokostnadenkostnadsskillnadema.belyser som

och 36 000 kr000 krmellan 22varierarlärarlönerhuvudsaklig del är per
elev. Ett sättpå 000 krextremvärde 45från attelev bortsett annatett per

varierar mellanelev. Denlärartäthetenpersonalkostnaderna ärmäta per
har 15från Pajalabortsett100 eleverlärartjänsteroch 137 somper

ilärartäthet högstochPersonalkostnader ärlärartjänster 100 elever.per
storstäderna.kringi ochglesbygdskommuner samt

ivåra beräkningariglesbygd kompenserasikostnadernaDe högre
merkostnader inedan. Kommunernasglesbygdstillägg,form ett seav

hemspråksundervisningen. Dessafrämststorstadsregionema berör mer-
hemspråksundervis-förtilläggsärskiltkostnader kompenseras ettgenom

hemsprâlcs-kostnaderna försammanhanget börning. I nämnas att
Tornedalen.imycket högaundervisning också är

studerat förekomstenvi ocksåutredningen harförInom avramen
förhållandespecialundervisningstimmar ispecialundervisning. Andelen

och 17,43,9varierar mellanlärartimmarantalettill det totala procent
Överkalix Danderyd det högsta.ochvärdethar det lägstaprocent.

special-förekomstenmellansystematiska sambandfinner ingaVi av
medborgare,utländskastrukturella faktorerundervisning och texsom

Förekomstenensamstående föräldrar.näringslivsstruktur eller andelen av
frågaorganisationsfråga, delsdelstordespecialundervisning enenvara

standard.om
elev600 krfrån 10 till drygtkrför SYO varierarKostnaderna utanper

för elevvårdkostnadernagällersystematiska samband. Detsamma som
elev.drygt 2 000 kr500 kr ochvarierar mellan per

personalkostnadernaocksådärmedochpersonaltäthetenbedömerJag att
Därför börserviceskillnader.ambitioner ochlokalai grad speglarhög
ingå ipersonalkostnaderför högakompensationgenerell ut-ingen

erhållaglesbygdskommunemabörjämningssystemet. Däremot ett
blirmed automatikpersonaltäthetenpå grundstrukturellt tillägg attav
förtilläggVidare bör görassmå skolenheter.hög till följd ettav

hemsprâksundervisningen.
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Hemspråksundervisning

Med hemspråksundervisning både undervisning i elevernasavses
hemspråk det utländska språket och k svenska 2.s

Antalet deltagare i hemspråksundervisning ökade markant under slutet
1980-talet. Under perioden 1986/87-1989/90 ökade antalet elever medav

hemspråksundervisning i grundskolan med 6 700 elever till 63 500
elever. Andelen elever med hemsprålcsundervisning varierar dock kraftigt
mellan olika kommuner. högstaDen andelen hemspråkselever finns i
storstäder, förortskommuner och i Tornedalen, där de medför väsentligt
höjda undervisningskostnader.

Jag kommuner med många hemspråkselever skall kompense-attanser
för de merkostnader hemsprålcsundervisningen medför. Rättenras som

till hemspråk grundas den enskilde elevens behov Språkstöd ochav
skyldighet för kommunerna anordna undervisning förmotsvaras attav en

de elever behöver och önskar sådan undervisning. Därmed kansom
faktorn betraktas opåverkbar och således skall standardkostnadser-som
sättningen för grundskolan beakta skilda förutsättningar beträffande
hemspråksundervisningen. Den faktor indikator bäst speglarsom sam-
bandet mellan kostnader och hemspråk andelen utomnordiska plusär
finska medborgare.

Utjämningen med avseende hemspråksundervisningen bör igöras
form tillägg/avdrag från standardkostnadsersättningen. Kommunerav som
har låga kostnader för hemspråk bidrar till kompensera kommuneratt
med höga hemspråkskostnader avstå mindreattgenom en summa pengar
max 123 kr/inv från den standardkostnadsersättning de skulle haarmars
erhållit utjämningssystemet helt bortsåg från skilda förutsättningarom
beträffande hemspråken.

Lokalkostnader

Lokalkostnaderna för grundskolan anmärkningsvärtär lika kommun-
emellan bortser från glesbygdskommunemas höga kost-grupper om man

nader elev på grund många skolenheter och få elever klass.per av per
Även skillnaderna inom kommungrupp upp tillär 50om storaresp

finnerprocent jag ingen anledning till någon kommuntyp/grupp,att
förutom de har gles bebyggelsestruktur, skall kompenseras inomsom en

för utjämningssystemet. Det kan inte meningen kommunerramen attvara
väljer fördela höga kapitalkostnader eller intemhyror påatt utsom

skolans driftbudget skall kompenseras för detta.

Bebyggelsestruktur glesbygdens merkostnader

Jämfört med normalt tätbebyggd kommun får kommun med glesen en en
bebyggelsestruktur i princip högre kostnader. Det ärtre typer av

högre kostnader elev till följd små skolenheterper av-
högre skolskjutskostnader, samt-

administrativa kostnaderstörre elevper-
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Grundskolan grad varit styrd statliga bestämmelser ochhar i hög av
beslut inom för de specialdestinerade statsbidragen, vilket blramen a

lokaler bör finnasinnebär det funnits för vilka i olikaatt somnormer
skolstorlekar. Vidare har länsskolnämndema lärartäthetenstyrt genom
bl sina beslut statsbidrag till k basresurser.a om s

förutsätter och bidragsbeslut i givitJag dessa stort settatt normer
undervisning i olikaskolan möjligheter bedriva medatt orteren en

likartad standard.
merkostnader för skolan harklarlägga glesbygdens vi valtFör att en

olikagår pâ beräkna kostnaderna elev i skolstorle-ansats ut attsom per
kapacitetsutnyttjande. vi simulerakar och med olika Detta gör attgenom

"optimal" i varje med antal angivnaskolorganisation kommun ett stan-en
avstånd till skolan. Utredningsarbetet inkldardkrav, maximaltt ex

Östersund.Glesbygdsmyndigheten isimuleringen har utförts Ut-av
detta kapitel lämnas endastredningens resultat redovisas i bilaga I en

metodiken utredningens slutsatser.kort sammanfattning ochav
mellanstadie-, respektive högstadieskolor harKostnaderna för lâg- och

hänsyn till lokalstorlek och lärartät-beräknats för olika skolstorlekar med
skolmåltidskostnader i små skolor liksomhet. Tillägg har gjorts för högre

läromedel och undervisningsinventarier.för klassuppsättningar av
sedan gjorts till kontinuerli-Beräkningarna för olika skolstorlekar har om

funktion skolstorlekenfunktioner. Kostnader elev och år som avga per
framgår figur 5.6 och figur 5.7.av

Kamerun
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iKostnader elevFigur 5.7ielev perFigur 5.6 Kostnader per högstadiet funktion avlåg- mellanstadiet somoch som Sk01St0T|ekskolstorlekfunktion av
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För simulera skolorganisationen har vi tagit hjälpatt förav en
ändamålet skräddarsydd datamodell ett k GIS-program uppgiftersamts
från SCB befolkningen i skolåldrarna fördelad kommunernasöverom yta

kmz. Datamodellen lägger skolor med början i kommunensut störstaper
Därefter etableras skolor efter hand med givna fysiskaort. be-nya

gränsningar. Begränsningarna i första handär det tillåtnastörsta
resavståndet till skolan för eleverna. För elever på låg- och mellanstadiet
används maximalt avstånd på 30 km och för högstadieeleverett 50 km.

Fågelvägsavståndet blir mindre eftersom vi vägarna ärantar att
krokiga. Med hänsyn till väntetider blir maximal restid enkeltaget m m

30-40 minuter för låg- och mellanstadiet och 50-60 minuter förresa
högstadiet. Det minsta antalet elever i skola 7 påäraccepterasen som
läg- och mellanstadiet och 20 på högstadiet. Nya skolor kan etableras
inom de maximala resavstånden, dels för begränsa skolstorlekama ochatt
dels för kunna täcka kommunens hela där det bor elever. Omatt yta
antalet elever i omrâde understiger minimiantalet för skolaett att en ny
skall etableras hänförs de till skola och erhåller maximalen annan en
resekostnadsersättning. Modellen i teoretiskt optimalutmynnar en
skolorganisation antal skolenheter, antal elever enhet ochsom anger per
skolskjutskostnadema.

Skolkostnaderna beräknas antalet elever skola multi-attgenom per
pliceras med värdet i kostnadsekvationen för den aktuella skolstorleken.
Merkostnaden erhålls dra ifrån kostnaden för optimalattgenom en
skolstorlek för låg- och mellanstadiet ha 300 elever och förantassom
högstadiet 500 elever.

Beträffande skolskjutsama har antagits ingen skolskjuts erhållsatt om
avståndet till skolan mindre 3 km förär lâg-än och mellanstadiet och 4
km för högstadiet. Avståndet till skolan enligt modellen multi-ovan
pliceras med antalet skoldagar och två resor/dag och genomsnittsprisett

80 elevkilometeröre skolskjuts. l speciellt itätort större orterper
tenderar modellen och skolor medför långa skolskjuts-att storage som
avstånd. Skolskjutskostnadema har därför begränsats till maximaltatt
uppgå till redovisade kostnader för olika kommungrupper. Beräknade
merkostnader för skolorganisation och Skolskjutsar till följd glesav en
bebyggelsestruktur framgår bilaga tabell 5.av

Den tredje administrativa merkostnader behandlas generellt förposten,
hela den kommunala verksamheten i kapitel 5. Därförl ingår inte dessa
merkostnader i standardkostnadsersättningen för grundskolan.

Modell för beräkning standardkostnadsersättningar förav
grundskolan

Mot bakgrund vad redovisats föreslås standardkost-attav som ovan
nadsersättningen för grundskolan beräknas enligt följande.

Standardkostnad Antal barn 7-15 in/folkmängden enhetskostnad
elev tillägg/avdrag för hemspráksundervisning tillägg/avdrag+per +

för gles bebyggelsestruktur
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uppgår till 47 146 kronor. Tillägget/avdragetelevEnhetskostnaden per
beräknats den beräknadehemsprålcsundervisning harför attgenom

hemspräksundervisningen och svenska 2 i riket, totaltförlönekostnaden
antalet utomnordiska och finskadividerats medmkr,11,7 summan av
858 kr Ersättningenåldern år. blir 21medborgare i 7-15 Det person.per

multiplicera antaleterhållskommun utom-att summan avgenomper
med kr.är i varje kommun 21 858finska medborgare 7-15nordiska och

förfått Pajala, Gällivare ochmanuell korrigering harEn göras
Gällivare och Pajalabefolkningen iHaparanda. andel ärEn stor av

hemspråksundervisning detilltvåspråkiga och berättigade ärtrots att
uppgraderat Gällivares och PajalasVi har därförsvenska medborgare.

elev.faktiska kostnadenersättningsvärden till denteoretiska per
invandrare från Finlandmycket andelHaparanda har stor somen

förtillämpade modellen striktOmfortfarande finska medborgare.är man
ersättning vida överstiger deerhållaHaparanda skulle kommunen en som

teoretiskabakgrund har Haparandasdennafaktiska kostnaderna. Mot
kostnad.justerats till faktiskersättning ner

bebyggelsestruktur och skolskjutskost-för glesTillägget/avdraget en
enligt angiven metod seför varje kommunnader har beräknats ovan

Bebyggelsestruktur.

vuxenutbildningGymnasieskola och5.6

föreslår kommunerna skall kom-Mitt förslag i korthet: Jag att
gymnasieskolanmerkostnader för berorför strukturella sompenseras

ungdomar med inack-16-18 är andelenpå andelen ungdomar samt
linjeval skall ingåorderingstillägg. också elevernasJag att somanser

Skolverket få i uppdragoch därför börstrukturell faktor atten
utarbeta linjevalsfaktor.en

har förändrats under denFinansieringen gymnasieutbildningenav
Tidigare erhöll de kommunertidsperiod våra undersökningar avser.som

statsbidrag täckte omkring 50bedrev gymnasieutbildning ettsom som
hem-kostnaderna. Resterande del betalades elevensprocent avav

ersättningar eller direkt denortskommun interkommunala avgenom
bodde där. Från den juli 1991 gåranordnande kommunen eleven lom
direkt, får betala interkommunalstatsbidraget till hemortskommunen som

gär gymnasietför kostnaden eleven i iersättning hela en annanom
i det generella utjämnings-kommun. Från 1993 ingår statsbidraget

vi korrigerat vår baskostnad förbidraget. Som tidigare harnämnts
statsbidragsförändringen.

för år 1991 för gymnasiesko-Kommunernas redovisade nettokostnader
till 000 kr/inv. genomsnitt-lan varierar från drygt 800 kr/inv 3 Denöver
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till drygt 44 000 kronor Kost-liga elev uppgårkostnaden netto.per
påverkas i hög gradnaderna av

åldersstrukturkommunernas-
lokalkostnader-

linjeval ochelevernas-
bebyggelsestrukturen-

Ålderstruktur

varierar från 2,4år totalbefolkningen16-18Andelen ungdomar av
Utjämningen för strukturellaHåbo.Solna till 6 procentprocent

utformas med utgångspunktgymnasieskolan börkostnadsskillnader inom
från skillnader i åldersstrukturen.

Lokalkostnader

och år varierar från 100elev 5Enskilda kommuners lokalkostnader per
extremvärden. genomsnitt uppgårfrån Itill 000 krkr 35 rensarom man

till 000 kr brutto.kostnaden 14ca
framföralltstandardskillnaderkan bero pâSkillnaderna i lokalyta men

Mångai kommun.producerasvilka utbildningartyper respsomav
i förhållande tillkräverpraktiskt inriktade utbildningar stora ytor

hemortskommunendär detteoretiska linjer. det nuvarandeI ärsystemet,
utbildningen,den kommunutbildningen och inte ärbetalar som gersom

i lokalkostnader.för skillnaderdet inte relevant kompenseraatt

Elevernas Iinj eval

kraftigt, från 3 500linjer/kurser varierar mycketKostnaderna för olika
till 500 kronorgymnasiekurser, 53kronor elev och år för kortare perper

med införandet detspeciallinjer. sambandelev och år för vissa I nyaav
genomgång samtligaSkolverket totalstatsbidragssystemet gjorde aven

Linjerna deladesberäknade deras kostnader.gymnasielinjer i Sverige och
riksvärde. Envarje klass åsattestolv kostnadsklasser, därin i ett

gymnasieskolanför går ikostnadsklass finns elevertrettonde mensom
uppföljningsansvar.omfattas kommunernasav

faktiska linjevalplaceras efter derasAlla elever i samtliga kommuner
klass multipliceras medelever i varjein i kostnadsklasser. Antalet

för samtligasummering värdet 13för klassen. Efterriksvärdet aven
varvidantalet elever i kommunendivideras medklasser ensumman

dividera denerhålles. Genomkommunal kostnadsfaktor att egna
medelvärdet för riketmed det vägdakostnadsfaktom för kommunen

skillnaderna ispeglarlinjevalsfaktorerhålls äventyp somaven
varierar mellan 0,82Faktomgymnasieutbildning.benägenheten att

kronorelev 44 000Eftersom genornsnittskostnadenoch 1,31. är caper
uppskattasytterlighetskommunemade tvåkan kostnadsskillnaden mellan

ibenägenhetpå linjeval ochkronor/elev beroendetill 21 560 att
gymnasiet.
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Benägenheten söka till gymnasiet och framförallt linjevalet skulleatt
kunna betraktas strukturell kostnad. Det tänkbartär tex attsom en
kommuner med utpräglad industristruktur har andel eleverstörreen en
i praktiska industrilinjer dyrare teoretiskaär linjer. Vi har i våraänsom
undersökningar emellertid inte funnit några sådana systematiska samband.
Ett beräkna strukturell kostnadsätt använda detärannat att atten
faktiska linjevalet och åtminstone på kort sikt det opåverkbart.anse

Det underlag f finns linjeval material frånär läsåretsom n om
1991/92. Det pågår just förändring gymnasieskolan medstornu en av
övergång till treåriga linjer för alla tvååriga linjer. kommerDet att
medföra förskjutningar i linjevalsfunktionen fler dyra linjer eftersommot

Ävendet i huvudsak blir 2-åriga praktiska linjer blir 3-åriga. densom
andel gymnasieelevema tidigare omfattats uppföljningsansvaretav som av
sjunker i kommuner med tidigare andel tvååriga linjer. Förändringenstor

i Värmlandskommunema redan läsåret 1991/92 bedrevsyns som en
omfattande försöksverksamhet treårigamed praktiska linjer och harsom

betydligt högre kostnadsfaktor kommunerna i andra län.änen
Jag elevernas linjeval skall ingå stmkturell faktorattanser som en men

det just olämpligt beräkna standardkostnadsersättningär föratt attnu en
denna del eftersom underlaget inte speglar det faktiska förhållandet år
1993. Skolverket bör få i uppdrag beräkna linjevalsfaktor påatt en
liknande gjordes 1991 till det då aktuella statsbidragssystemet.sätt som
Beräkningen kan gymnasiereforrnen med treårigagöras gymnasielin-när
jer i huvudsak genomförd.är

Det finns ytterligare skål talar för skillnader i linjeval skallett attsom
ingå i strukturutjämningen. Ett strukturkostnadsutjämning försystem utan
linjevalet nämligen kommunerna incitament prioritera billigaattger
gymnasielinjer eftersom statsbidragen inte förändras kommunernaom
väljer dyrare linjer. Ett varierat utbud gymnasielinjer sarmoliktärav
samhällsekonomiskt lönsamt.

Begyggelsestruktur

Små kommuner och kommuner med avstånd kan inte anordnastora
gymnasieutbildning så eleverna kan bo hemma. Eleverna från dessaatt
kommuner har därför fått bo inackorderade i gymnasiekommunen eller
varit hänvisade till långa Elevernasträckor. får för dettaatt resa
inackorderingstillägg och resekostnadstillägg. Ersättningen till eleverna
betalas hemortskommunen och statsbidraget ingår i denutnu av

påsen.gemensamma
Kostnaderna strukturella och skall ingå i för strukturutjäm-är systemet

ning. För beräkna standardkostnadsersättningen för gymnasieskolanatt
används dels den faktiska andelen befolkningen år16-18 harav som
bidrag, dels enhetskostnad elev med bidrag.en per

Med ledning den faktiska andelen hade bidrag läsåret 1990/91av som
delas kommunerna in i klasser med intervall på 10 procentenheter.ett
Enhetskostnaden elev med inackordering uppgår till följ ande belopp.per
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Inackorderings-Kommun/kommungrupp
tillägg/elev

i NorrbottenSamtliga kommuner
Sorsele, DororeaStoruman,samt

000 krlloch Vilhelmina
Övriga Västerbotten,kommuner i
kommunerna i Jämtland, samt

Älvdalen 10 000 krOrsa, Vansbro,Malung,
Övriga 9 000 krkommuner

förstandardkostnadsersättningModell för beräkning av
gymnasieskolan

16-18 ârberäknas andelen ungdomarStandardkostnadsersättningen som
ersättningenhetskostnad på 44 729 kronormultiplicerad med samt enen

från riksgenom-tillägg eller avdragför inackordering konstruerad som
andelenInackorderingsersättningen beräknaskr/inv.snittet 32 som
medklassindelad multipliceradmed inackorderingungdomar 16-18 en

tabellelev. Se bilagavarierande enhetskostnad enl ovan per

Vuxenutbildning

vuxenutbildning varierar enligt bokslutssta-kostnader förKommunernas
Flertalet kommuner hartistiken kr/inv till 700 kr/inv.från 50 över

150-400 kr/inv. Kostnaderna varierarkostnader i intervalletliggersom
med viss tendens till högrekommunernaostrukturerat mellan en

landsbygds-något lägre kostnader ikostnader mellanstora städer ochi
Även kostnaderglesbygskommuner har högrekommuner. vissa än

uppgår till 300 kr/inv.för riketgenomsnittet som
för kommu-vuxenutbildningen frivilligt åtagandeMerparten är ettav

obligatorisk.utbildningen grundskolekompetensEndast ärnerna. som ger
den totalamindre 20Denna utbildning än procent vuxenut-motsvarar av

framöver.också minskabildningen och den kommer att
frivillig ochvuxenutbildningenMed hänsyn till är attatt merparten av

slumpmässigt mellanverkar varierakostnaderna för verksamheten
några strukturel-vuxenutbildningen inte harkommunerna bedömer jag att

i utjämningssystemet.kostnader behöver beaktassom

och avlopp5.7 Vatten

skall kom-föreslår kommunernaMitt förslag i korthet: Jag att
för och avloppmerkostnaderför strukturella vatten sompenseras

ledningslängdermed långabebyggelsestrukturberor på glesen
förhållanden.svåra geotekniskaoch/eller
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Årsomsättningen för VA-verksamheten i kommunerna uppgår till 9ca
miljarder kronor 000ca 1 kr/inv, driften för 4,4 miljarder,varav svarar
reinvesteringarna miljarder1,7 och nyanläggningama 3 miljarder kr per
år. i bokslutsstatistikenDe redovisade resultaten varierar från mindreett
överskott till underskott 2 kr100 invånare.ett per
Kommunernas resultat påverkas många faktorer de viktigaste ärav varav

storleken pá anläggningsavgiftema-
redovisningsprinciper för kapitalkostnader-
nivån på brukningsavgiftema-
ledningamas kvalitét och-
kommunernas bebyggelsestruktur en gles struktur medför långa-
ledningslängder.

Beträffande ledningarnas kvalitét och tekniska livslängd kan fyra
faktoreravgörande urskiljas:

projekterad kvalitét-
vilket material ledningen tillverkad och hur fogningenär rörenav av-
gjorts
vilken läggningsteknik och arbetets utförandeanväntssom-
områdets geotekniska förutsättningar, d i vilka jordarterv s som-
ledningen ligger.

Av nämnde faktorer det endast två, kommunernasär bebyggelse-ovan
struktur och områdets geotekniska förutsättningar, strukturellaär ochsom

Övrigaskall kompenseras i statsbidragssystem. faktorer i högär gradett
påverkbara.

Anläggningsavgiftema

Policyn vad beträffar anläggningsavgiftema skiljer sig mellanavsevärt
kommunerna. Den lägsta avgiften för typhus årA 1991 15 250 kr.ett var
Den högsta 110 000 kr. De högsta avgifterna finns i kommunervar ca
med svåra geotekniska förutsättningar, Kungsbacka och Vaxholm.tex
Små kommuner och kommunerna i Norrland har de lägstaövre anlägg-
ningsavgiftema.

Vi har kunnat konstatera nivån på anläggningsavgiftema påverkaratt
det bokförda resultatet i kommunerna. I de kommuner där fulltar utman
kostnadstäckning i samband med nyexploatering, vilket liggernormalten
i storleksordningen 70-80 000 kr, hamnar inte investeringskostnadema i
anläggningsregistret, varför heller inga kapitalkostnader påförs driften.
För de kommuner lägre anläggningsavgift skjuts kost-tar utsom en
naderna pá driftbudgetenöver i form kapitalkostnader för täckasattav
med brukningsavgifter, alternativt skattemedel. Ur bokslutsstatistiken och

Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningens statistik kommuna-överur
och avloppsreningsverk kan utläsa kommunervatten- harattman som



SOU 1993:53 Strukturella kosznadsskillnader 81

låga anläggningsavgifter ofta redovisar driftunderskott till följd högaav
kapitalkostnader.

Redovisningsprinciper för kapitalkostnader

När jämför kostnaderna för avloppsförsörjningenoch i olikavatten-man
kommuner viktigt ihåg beräkningendet komma kapitalkost-är att att av
naderna inte sker efter likartade principer.

De två metoder idag helt dominerar det gäller beräknanär attsom
kapitalkostnadema den nominella metoden och den reala annuitetsme-är
toden. nominella metoden användes år 1990 165 kommunerDen ochav
den reala annuitetsmetoden 113 kommuner. Skillnaderna mellanav
metoderna den nominella metoden fördelar kapitalkostnaderna medär att
minskande belopp för varje är k fallande fördelning medan dens reala

fördelning tiden.metoden innebär jämn Kommuner underöveren som
några år försig real annuitetsmetod i stället nominell metod fåranvänt av

30-35 kapitalkostnader, allt likahögre vad beträffarprocent annatca
investeringarnas storlek ålder nivån anläggningsavgiftema.och samt

Brukningsavgifter

Den genomsnittliga brukningsavgiften för k typhus A har allt sedanett s
1970-talets mitt i storleksordningen kr kubikmeterlegat 11-12 exklper

i fasta priser. infördes VA-avgifternaNär år 1989mättmoms moms
hushållens Brukningsavgifternakostnader med 25 täcker isteg procent.

genomsnittskommunen 87 VA-verkens kostnader. Rester-procentca av
ande kostnader täcks med skattemedel. många abonnenter dockFör är
skattesubventionen lägre eftersom antal kommuner har 100ett stort

kostnadstäckning.procents
Skillnaderna i kommunernas redovisade resultat för VA-verksamheten

Årkan inte förklaras med skillnader nivån brukningsavgiftema.i 1991
varierade avgiften för typhus mellan 516 kr/år ochA 1 5 619 kr/år.ett
Den kommun med den avgiften fulllägsta hade kostnadstäckning medan
många kommuner med förhållandevis höga redovisar underskott.taxor

Modell för beräkning standardkostnadsersättningar förav
VA-verksamheten

Under förutsättning anläggningsavgifter täckeratt tar utman som
anläggningskostnaderna för ledningar och pumpanläggningar i nya
exploateringsområden från effekternaoch bortser skilda redovis-p g a
ningsprinciper vad beträffar kapitalkostnadema bedömer jag att merparten

Sveriges kommuner bör kunna finansiera VA-verksamheten medav
enbart brukningsavgifter.

Kommuner låga anläggningsavgiftermed och höga kapitalkostnader bör
således inte kompenseras generellt i statsbidragssystemet. Kompensatio-

i bör i stället utformas med hänsyn till de strukturella faktorernen som
kommunerna svårthar påverka, d bebyggelsestrukturen och deatt v s
geotekniska förutsättningarna. Glesbygdskommuner har regelmässigt
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ledningslängd invånare kommuner medstörre andelän storper en
tätortsbefolkning. Dåliga markförhållanden det dyrt byggagör att sam-
tidigt driftstömingar följdrisken för till sättningsskador är stor.som av

föreslårJag kommuner med bebyggelsestruktur där 50änatt en mer
borinvånarna i glesbygd eller mindre 2 500 in-tätorter änprocent av

vånare bör tillkompenseras med 250 kr invånare. Dessutomupp per
föreslås tillägg med maximalt 250 kr invånare för kommuner medett per
svåra geotekniska förhållanden.

För de dåliga markförhållandenhar har be-som men en gynnsam
byggelsestruktur reduceras det geotekniska tillägget med maximalt
tilläggets storlek. På motsvarande reduceras tillägget för gles be-sätt en
byggelsestruktur de geotekniska förutsättningarna goda, tabellärom se
5.7.

Tabell 5.7 Modell för tillägg/avdrag vid beräkning av
standardkostnadsersättning for VA

Bebyggelsestruktur/klassl 50-60 60-70 70-80 80-90 90-
Tillägg i kr/inv 50 100 150 200 250
Geologisk klass 25,0-27,5 27,5-30,0 30,0-32,5 32,5-35,0 35,0-

kr/invTillägg i 50 100 150 200 250
Geologisk klass l0,0-l2,5 12,5-l5,0 15,0-17,5 17,5-20,0 20,0-22,5
Avdrag i kr/inv -250 -200 -150 -100 -50
Bebyggelsestruktur tätort70%Om andel i i inv 50%eller 10000tätort
Avdrag i kr/ inv Med tillägget för geotekniskaförhållanden max 250 kr

1Andel invånare i glesbygd 2500 invånare.tätorter+

förhållandenGeotekniska

Sveriges Geologiska Undersökning påSGU har uppdrag utredningenav
undersökt de förutsättningarnageotekniska för samtliga kommuner i riket.
Undersökningen består översiktlig klassificering markför-av en av
hållandena i med 200 invånare med avseendetätorter delsänmer
markens schaktbarhet, dels markhanteringskostnader i samband med
nyanläggning och renovering VA-anläggningar.av

Markförhållandena har indelats i berg, grus-sand,morän,grupperna
mjäla-lera i IO-procentig skala. Procentsatsema har däreftersamt en

multiplicerats med markhanteringsfaktor speglar grävbarheten.en som
Morän har faktorn 0,1, och sand mjäla-lera0,3, 0,4 och berg 0,5.grus

Med ledning nämnda klassificering har kommun erhållitav ovan resp
geotekniskt förvärde dels nyanläggning, dels renovering. Vidett

beräkningen standardkostnaden för kommun har vi valt med-av resp
elvärdet SGU:s värden för nyanläggning renovering. Värdet förav resp

kommun redovisas i bilaga tabell Schematiskt7. kan de geotek-resp
niska förutsättningarna för VA-verksamhet i landet beskrivasrunt om
med hjälp figur 5.8.av
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Figur Geotekniska förhållanden5.8
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Övrigt

Vid nivåbedömningen den maximala kompensationen för strukturellaav
merkostnader vi utgått frånhar den kommun har de sämstasom
förhållandena beträffarvad bebyggelsestruktur och geoteknik. Denna
kommun, Essunga, klarar verksamheten med årligt driftunderskottett

500 kr invånare. Således bör ingen kommun erhålla standard-ca per en
kostnad överstiger 500 kr invånare.som per

5.8 Gator och vägar

Mitt förslag i korthet: föreslår kommunerna skallJag kom-att
för strukturella merkostnader kan hänföras till ettpenseras som

strukturellt slitage. trañkberoendeDetta dels slitageutgörs ettav
dels klimatberoende slitage.ett

ÅrKommunerna har omfattande för och 1988vägar.ett gatoransvar
fattade riksdagen trañkpolitiskt beslut bl gäller ändradett nytt som a
uppdelning väghällningsansvaret för allmänna Enligt dettavägar.av
beslut skall Vägverket i huvudsak väghållare för landsbygdsvägarvara
och kommunerna för Vägverket dock i regeltätortsvägar. är även
ansvarig för de övergripande riksvägar och primära länsvägarvägarna
i Kommunerna har inga lagliga skyldigheter skötatätortema. att
väghållningen för enskilda fastighetsägare.annat Mångavägar än som
kommuner har dock frivilligt tagit för vissa enskildaöver vägar,ansvaret
framför allt i i del kommuner också på landsbygden.tätortema men en

kommunalaDet och mycket värde.väg- gatunätet mot ett stortsvarar
Nyanskaffningsvärdet kan uppskattas till 150 miljarder kronor.ca
Gatunätet har också mycket betydelse för välfärden och denstoren
ekonomiska utvecklingen i samhället. fungerandeEtt väl transportsystem

förutsättning för det samhälletär moderna skall kunna fungera. Jagatten
därför kostnadsskillnaderstrukturella vad och vägaratt gatoranser avser

skall kompenseras i det statsbidragssystemet.nya

Omfattning och kostnader

Kommunförbundet samlar varje år in uppgifter från kommunerna detom
kommunala omfattning och kostnaderna för skötsel ochgatunätets
underhåll. Uppgifterna publiceras i rapportserien "Kommunemas
väghållning". Av redovisningen framgår kommunerna underhålleratt mer

50 000 kilometer och 900 broar,än 5 2 miljonervägar,gator ca
ljuspunkter belysningsstolpar och knappt 3 000 signalanläggningar.mm

Väghållningsansvaret varierar från kommun till kommun. Största
väghållare Stockholm med drygt 500 kilometer ochär 1 vägar.gator
Därefter följer Gotland och Göteborg med drygt 400 kilometer vardera.l
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på landsbyg-enskildaemellertid 84 vägarGotlandsAv ärvägnät procent
frivilligtpå sigtagitför vilka kommunenden, ett ansvar.

uppgårochnettokostnader för vägarsammanlagdaKommunernas gator
redovisadetillkapitalkostnader. Läggerexkltill 3 200 mkr manca
000 mkr.storleksordningen 6driftkostnaden ikapitalkostnader hamnar

och resultatkostnaderkommunernasfrämst påverkarfaktorerDe som
ar

kapitalkostnaderförredovisningsprinciper-
slitagetbelastning ökarhögtrafikbelastning en-

klimat-
bebyggelseutfornming-

konstbyggnader broar mförekomstenochbehovet mavav-
standard-
markförhållanden och-
gatutyper.-

kapitalkostnaderförRedovisningsprinciper

för ochkapitalkostnader vägaroch redovisabokföraSättet gatoratt
städerFleramellan kommunerna. störreväsentligtskiljer sig tex

anläggningsregistret ochanläggningskapitalet ibokför inteStockholm
Gällivaredriftbudgeten.kapitalkostnader pånågrafördelar heller inte ut

Älvkarleby drygt 000uppgår till lkapitalkostnaderredovisaroch som
boksluts-utgå från kommunernasinvånare. Att500 krknappt l perresp

dennakostnadsskillnaderstrukturellahärledastatistik för motatt ger
resultat.missvisandebakgrund heltett

tvâ olikaocksåförekommerVA-anläggningarnaförPâ sätt somsamma
tredjedelar kommu-Tvåkapitalkostnadema.beräknaförmetoder att av

Övriga framför alltkommunermetod.nominellsiganvänder avnerna
tidigareannuitetsmetod. Som nämntsrealanvänder sigi Norrland av

kapitalkostnader denbetydligt högre änreala metodentenderar den att ge
i landet.gällerinvesteringsprofil idagnominella med den runt omsom

underhållDrift och

viktigasteUnderhålletsoch skötas.underhållasmåsteAlla anläggningar
under hela derasfunktionanläggningarnasvidmakthållauppgift är att

fram ochkommatrafiken kansåmåste skötaslivslängd. Gatorna att
intede byggts för ochbelastningtål denunderhållas så demåstebroar att

driftåtgärder,renodladevärde medanbeståendeUnderhållet har ettrasar.
vidbestående värdehalkbekämpning, saknarSnöröjning ocht ex

budgetårets slut.
kommunersärskilt kompenseramöjligtdet intebedömer ärJag attatt

uppgiftereftersomkonstbyggnader m,investeringardyramed tunga m
Kompensationen förfinansiering saknas.värden ochanläggningarnasom

renodladetillsåledes begränsasmåsteoch behovstukturella skillnader
underhållskostnader.drift- och
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Det tidigare statsbidragssystemet för och vägar admini-gator som
strerades Vägverket relativt sofistikerat eftersom det hänsynav togvar
till kommunernas faktiska förhållanden vad beträffar längd,vägnätets
trafikintensitet och olika I generellt statsbidragssystemvägtyper. ett är en
sådan detaljeringsgrad omöjlig hantera varför det bidragssystemetatt nya
måste bygga på schablonisering det strukturella slitaget. Dettaen av

delsutgörs trafikberoende slitage, dels klimatberoende slitage.ettav ett
trafikberoendeDet slitaget speciellt påtagligt där trafikbelastningenär är

hög i storstäder, städer och i vissa förortskommunertex större med
genomfartstrafik. Det klimatberoende slitaget, vilket sig i formyttrar av
termiska sprickor och tjälskador, i Norrland.är störst

Modell för beräkning standardkostnadsersättningar för ochgatorav
vägar

föreslårJag att

alla kommuner tilldelas grundbelopp på kr250 invånareett per-
alla kommuner tillägg för vinterväghállning 20-80 kr/invettges-
efter den klimatzon kommun befinner sig samt attsom resp
vissa kommuner tilldelas ortstillägg för strukturellt slitage.ett-

Kommunernas tillhörighet vad klimatzoner baseras Vägverketsavser
föreskrifter angående statsbidrag till vissa och kollektivtrafik-vägar
anläggningar VVFS 1990:3. Beträffande ortstilläggen föreslås att

Åselesamtliga kommuner exkl Härjedalen, och städerstörre enl-
Kommunförbundets kommungruppsindelning i W, X, Z, AC
och BD län erhåller 50 kr/invánare

städerstörre i W, X, Z, ochAC BD län erhåller 100 kr/in--
vånare

Åseleglesbygdskommunerna Härjedalen och erhåller 100 kr/invånare-
städer söderstörre W och X län erhåller 50 kr/invánareom-

förortskommunema Nacka, Sundbyberg, Lidingö,Solna, Härryda,-
ÖckeröPartille, och Mölndal erhåller 100 kr/invånare

Malmö erhåller 100 kr/invânare-
Göteborg erhåller 150 kr/invånare och att-
Stockholm erhåller 450 kr/invånare.-

Utfallet för kommun redovisas i bilaga tabellresp
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Kollektivtrafik5.9

tillföreslår ersättning lämnasMitt förslag i korthet: Jag att
kollektivtrafik.kostnader för Ersättningenmed högakommuner ges

förkollektivtrafik behövs begränsatill städer därdels större att
avstånd ochglesbygdskommuner med långabiltrafiken, tilldels

dåligt resandeunderlag.

kollektivtrafiken speciellt svåraförkostnader ärKommunernas att
följande skäl,strukturkostnadsindexbehandla i ett av

kollektivtrafiken varierar från län till länförhuvudmannaskapet-
varierar starkt mellan storstäder,kollektivtrafikenstandarden på-

landsbygdstäder och
svårt värdera vadsamtidigt detavgiftsnivân varierar är att somsom-

olika län ocherhålls för avgiften i ortstyper.

standardkost-inte möjligt konstrueraSvårighetema det ärgör attatt en
grundad påkollektivtrafikenstrukturkostnadstillägg förnad med ärsom

måste tillägg förenhetligt pris. Iställetenhetlig standard till ettetten
resonemangsmässiga grunder.strukturella merkostnader bygga mer

dealternativ, beroende pâ hurUtredningen redovisar två man ser
skilda huvudmannaskapen.

finansieringochKollektivtrafikens huvudmän

för kollektivtrafiken i huvuddelenansvarigaLänstrafikhuvudmännen är
själv bedriverhör GöteborgSveriges Till undantagenkommuner. somav

länshuvudmännenhar avtal medtrafik vissa kommunersin och omsom
organiserade påLänshuvudmännenfå bedriva stadstrafik.själva äratt

ochdem landstingen kommunernaolika för ärsätt attgemensamtmen
Stockholms där landstinget betalarlän,delar på kostnaderna. Undantag är

de landstingsfria kommunernaför kollektivtrafiken,hela kostnaden samt
kollektivtrafikkostnader förGöteborg. LandstingensGotland, Malmö och

100 kr/invånarevarierade år 1991 mellanexklusive Stockholms län
tabellkr/invånare Värmland, 5.8.Blekinge och 484 se

i landstingensinte uttryckligen medtagnaKollektivtrafikkostnaderna är
medborgar/skattebetalar-innebärstatsbidragssystem. Det ettatt ur

för kollek-landstingens kostnaderläggaperspektiv skulle det rätt attvara
kompen-kostnader, och i kommunsystemettivtrafiken till kommunernas

kollektivtrafiken.landstingen behöver förför det skatteuttag somsera
kollektivtrafiken kompenseraskostnaderna förförutsättningUnder att

i Stockholmsskulle kommunernastatsbidragssystemhelt i kommunernas
2,10 kr/skkrutdebitering ärfå statsbidraglän motett somsvarar ensom
landstingi Stockholms länsUtdebiteringen ärövriga Sverige.lägre iän
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emellertid endast omkring 0:70 kr/skkr högre landstingensän genomsnitt.
Sammantaget skulle tillämpning denna metod innebäraen attav
kommunerna i Stockholms län i fårgenomsnitt bidrag så skattenett att
kan 1,40 kr/skkr lägre i övriga Sverige.än Detta bidrag skullevara
betalas Sveriges övriga kommuner. effektDenna uppstår eftersomav
Stockholms läns landstings skatteunderlag 122utgör procentegna av
medelskattekraften medan den garanterade skattekraften endast 95är

Landstinget kan således med sin skattekraft, denprocent. utöveregen
garanterade skattekraften, finansiera hela kostnaden för kollektivtrafiken
i Stockholms län. Den redovisade metoden beräkna kollek-attovan
tivtrafikkostnadema i det kommunala statsbidragssystemet förutsätter, om

fullständig kostnadsutjärrining eftersträvas, landstingensatten stats-
bidragssystem så kollektivtrafikkostnademagörs beaktas.attom

En alternativ metod endast beakta kommunernasär kollektivtrafik-att
kostnader i det kommunala skatteutjämningssystemet.

Landstingens kostnader förutsätts direkt eller indirekt kompensera-vara
ide landstingens inkomstsystem. Denna metod används i beräkningarna
standardkostnadsersättningarna nedan huvudalternativ. deFörav som

landstingsfria kommunerna, Göteborg, Malmö och Gotland görs ett
avdrag med 300 kr/invånare frän redovisade kostnader eftersom de anses

finansierade deras landstingsdel.vara av

Kollektivtrafikens taxenivåstandard och

Generellt standardkostnaden spegla enhetlig standard för allaattavser en
medborgare i Sverige. Det emellertid avsevärdär standardskillnaden
mellan turtätheten i städerna speciellt storstäderna och landsbygd och
i glesbygd. Kollektivtrafiken i städer dock förutsättningstörre förär en

städerna skall fungera trafikkaos eller mycket kraftigatt utan en
utbyggnad och trafikanordningar. En utbyggnad igator gatunätetav av
storstäderna skulle klara biltrafiken kollektivtrafik kanutansom
förmodligen lika merkostnader i form drift- och underhållstorage av av

och bidraget till kollektivtrafiken.vägar Utredningen väljergator som
därför betrakta den befintliga kollektivtrafikstandarden rimlig ochatt som
jämförbar i förhållande till behoven. För undvika enskilda avvikelseratt
i standard kommer kommunerna efter sin struktur och inteatt grupperas
efter den enskilda kommunens underskott.

Även taxenivän varierar mellan kommunerna, eller egentligen länen,
tabell 5.8. Mânadskorten har emellertid olika användning. De relativtse

låga på månadskort i bl Stockhomsområdet motiveras medtaxoma atta
de i huvudsak används till arbetspendling, vilket inte torde fallet ivara
Norrlandskommunema med höga månadskortstaxor. Dessutom före-
kommer mellanformer månadskort till lägre pris. Någon korrige-ettav
ring för skilda taxenivåer kommer inte förutom län medgörasatt att
särskilt låga både månadskort och enkelresor erhåller kompen-taxor
sation för strukturella kostnader.
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5.8 Kollektivtrafik, bidrag ochTabell taxor

Mânads-/ Kontant-Landst.-Folk-Län
biljettbidrag länskortmängd

Kr KrKr/inv

355 132 324654 511Stockholm 1
173 420 12273 918Uppsala

400 ll818 335256Södermanland
268 400 11100406Östergötland
276 550 10309 738Jönköping

430 12195178 612Kronoberg
440 12257241 883Kalmar
330 1057 383Gotland - 360 10101151 168Blekinge
360 8110291 468Kristianstad

12361 740961551Malmöhus
142 295 11874257Halland

965 7438 375310Göteborg Bohuso
515 10259 165444Alvsborg
570 6152278 162Skaraborg

484 410 11284 187Värmland
770 12148273 608Orebro

12265 600259 438Västmanland
12450388 217290Kopparberg
10720289 339 215Gävleborg

900 12201261 280Västernorrland
450 10435136 009Jämtland

12239 950253 835Västerbotten
12169 1000264 834Norrbotten

kollektivtrafikensModell för beräkning av
standardkostnadsersättningar

kollektivtrafikenkostnader förredovisadeMed ledning kommunernasav
har gjorts medIndelningeni olikahar kommunerna indelats grupper.

i sammanhanget.vi funnit relevantastrukturfaktorerhänsyn till de som
strukturellstorstadsomrâdet kanStorleken på staden utgöraantas en

i skogslänenlånga avståndenpåverkar kostnaderna. Defaktor antassom
till merkostnader. Vissaupphovstrukturell faktorockså som gervara en

Öckerö färjetrañkomfattande harmed sinspeciella kommuner t exsom
sammanhanget börmerkostnader. Ibetingade nämnasockså strukturellt

i har gjorts vidtill skillnaderkorrigering med hänsyningen taxoratt
kommungruppsindelningen.

300generellt belopp páhjälpmedStandardkostnaden byggs ettavupp
Stockholms län.iexkl kommunernatill samtliga kommunerkr/invånare

redovisartillägg för kommunerstrukturelltbeloppTill detta görs ett som
årens konkurrens-kr/invånare. De300kostnader väsentligt över senare

ilägre kostnader storleks-kollektivtrafiken har medförtupphandling av
har först denstrukturtilläggetVid beräkning10-20ordningen procent. av

Därefter har kostnadenmed 20redovisade kostnaden sänkts procent.
invånare. Standard-300 krgenerella beloppetjämförts med det per

riket kan utläsas i tabelliför samtliga kommunerkostnadsersättningen
5.9.
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Tabell 5.9 Standardkostnadsersättningar för kollektivtrafik
Kr/inv

Kommun/kommuntyp Grund- Struktur- Standard-
belopp tillägg kostnad

Stockholms län O 0 0
Göteborgskommun 300 700 1000
Kommuner Göteborgrunt
Kungsbacka,Lerum 300 500 800
Partille, Alingsås 300 300 600
Härryda, Kungälv, Lysekil 300 200 500
Uddevalla, Strömstad, Ale 300 200 500
Stenungsund,Tjörn, Orust 300 100 400
Sotenäs,Munkedal, Tanum 300 100 400
Malmö kommun 300 300 600

Vissa större städer 300 100 400
Uppsala, Linköping, Jönköping,
Norrköping, Helsingborg, Orebro,
Västerås

Kommuner i AC och BD län med
långa avstånd 300 100 400
Bjurholm, Vindeln, Sorsele,
Storuman, Dorotea, Asele, Malå,
êrjeplog, Gällivare, Norsjö,
Overkalix, Robertsfors
Vilhelmina 300 300 600
Öckerö 300 900 1200
Övriga 300 0 300

En alternativ standardkostnadsersättning kommer också beräknas föratt
kommunerna i Stockholms län. dettaI alternativ de berördages
kommunerna tillägg med 1 860 kr/invånare 2 700 %20ett 2 700av-

300 genomsnitt för 1andsting.-

Övriga5.10 verksamheter

Med övriga verksamheter i detta sammanhang kommun-avses gemensam
adrninistration, arbete och näringsliv inkl sysselsättningsbefrämjande
åtgärder, markförsörjning och produktion bostadsområden, bostadför-av
bättringsåtgärder och bostadsförmedling, park, fritid kultur,och samt
miljö-, hälso-, och samhällsskydd.

Dessa verksamheter med undantag för miljöskyddetär och räddnings-
tjänsten, frivillig Således bör inte eventuella merkostnader förnatur.av
dessa verksamheter kompenseras generellt inom för strukturutjäm-ramen
ningen. Det finns dock inslag i dessa verksamheter, liksom för övrigt
också för alla andra verksamheter, strukturellt betingadeär ochsom
påverkar kommunernas kostnader i riktning. Dessa strukturellaogynnsam
kostnadsskillnader har bl med bebyggelsestrukturen och kommunernasa
geografiska läge i landet göra.att
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skall för strukturella merkost-kommunerna kompenserasJag attanser
geografiska eller bebyggelsestruktu-hänföras till det lägetnader kansom

redovisas kapitlenskall gå till i 5.11Mitt förslag till hur dettaren. -
kostnadsskillnader förobserverade5.13. Nedan redovisas endast ovan

nämnda verksamheter.

kommunadministrationGemensam

uppgårför den administrationenKommunernas kostnader gemensamma
Generellt gäller kostnaderna ii till knappt 000 kr/inv.genomsnitt 2 att

i övriga Sverige.Norrland speciellt i inlandet högreär än
mellan 000 kr/inv nettointäktekonomiska resultatet varierar +1Det

ledning redovisade siffror gårkr/inv nettokostnad. Medoch -6 000 av
differensen enbart berordet givetvis inte dra slutsatsen attatt

främst handlar skillnader iskillnader i effektivitet. Vad det är sättetom
faktum vissa kommunerbokföra administrativa kostnader och det attatt

administrationen bl på grundstrukturella merkostnader förhar a av
storlek och utspridda bebyggelse.kommunernas

inte kostar något.kan inte ha administrationEn kommun somen
positivt resultat under delprogramSåledes bokför kommuner har ettsom

verksamheter under den0 betydande intäkter från Övriga gemensamma
oftaglesbygdskommuner å andra sidan, bokföradministrationen. Vissa

viss administration, icke obetydliga insatser förkostnader för samtannan
arbete och näringsliv under denna post.

Arbete och näringsliv

näringsliv omfattar kostnaderBokslutstatistiken beträffande arbete och
arbetsområden och lokaler, dels sysselsättningsbe-och intäkter för dels

från kr/inv till -3500främjande âtgärder. Resultatet varierar +300
kr/inv.

kostnadsskillnader.finns många orsaker till redovisade EttDet par av
redovisningsprincipema för kapitalkostnaderna, kommu-dessa är, samt

olika ambitionsnivå det gäller stödja det lokala näringslivet.när attnernas
programomrâde varierar från OBokförda kapitalkostnader under detta

kr/inv till 500 kr/inv. del kommuner subventionerar det lokala1 En
industrilokaler,näringslivet tillhandahålla billiga medan andraattgenom

iförtjänst marknadsanpassning hyrorna k "heta"gör av sen genom en
regioner.

näringslivet har stark regional profil.Kommunernas insatser för en
påNorrlands inland betydligtKommunerna i störresatsar resurser

sysselsättningsbefrämjande åtgärder iindustristöd och kommunernaän
strukturella skillnader.Sverige, vilket talar för det finnssödra att

Åre,glesbygdskommuner Nordmaling,Emellertid tycks många
omfattandeLycksele, Arjeplog fl klara sysselsättningen bidragutanm

generellt regionalpolitiskt stöd tilltill det lokala näringslivet, varför ett
utjämningssystemet skulle medförainlandskommunerna inom förramen

kostnadsskillnader.konsekvenser inte observerade Jagmotsom svarar
allt regionalpolitsikt stöd bördärför, tidigare nämnts, attanser som
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hanteras utanför utjämningssystemet. Ansvaret för regionalpolitiken åvilar
inte kommunkollektivet.staten,

Mark och bostäder

De i bokslutsstatistiken redovisade resultaten för mark och bostäder
Älvkarleby.varierar från +350 kr/inv Sundbyberg till -1 700 kr/inv

Orsakerna till de kostnadsskillnadema mellan kommunerna,stora som
systematisk,är hänger i utsträckning med bokförasättetstor attsamman

kapitalkostnader och betalt vid exploatering.sättet att ta

Park

Kostnaderna för parkskötsel varierar från 0 till 450 kronor invånare.per
Kostnaderna tenderar öka med kommunstorleken variationenävenatt om
mellan olika kommuntyper liten.är

Standarden på parker och deras skötsel påverkbar och omfattningenär
frivillig. Därförär ingår inte verksamheten i utjämningssystemet.

Fritid

Kommunernas nettokostnader för fritidsverksamheten varierar från 460
kr/inv Aneby till 2 300 kr/inv Haparanda. Ett visst systematiskt
samband kan härledas redovisade kostnader. Kostnaderna i sysselsätt-ur
ningssvaga regioner Norrlands inland, Blekinge, Bergslagen och
Dalarna, i storstadsregionema något högre iär övriga delarsamt än av
landet, figur 5.9.se

Kultur

Kommunernas kostnader för kultur varierar från 250 kr/inv Håbo till
l 000 kr/inv Göteborg, Malmö, Borlänge och Umeå. Som tidigareca

jagnämts kommuner med stukturella merkostnader vadattanser avser
kulturen inte bör kompenseras inom för utjämningssystemetramen
eftersom de specialdestinerade statsbidragen till verksamheterna ifråga
fortfarande finns kvar, verksamheten frivillig.ärsamt att

Miliö-, hälso- och samhällsskydd

Kommunernas kostnader för miljö-, hälso- och samhällsskyddet under-
stiger 300 kr/inv. Vi har funnit någon systematik i redovisningen som
indikerar strukturella kostnadsskillnader. Däremot vi vissavet att
kommuner har merkostnader för räddningstjänsten till följd glesav en
bebyggelsestruktur. För detta kompenseras kommunerna i form ettav
särskilt glesbygdstillägg, kapitel 5.11.se
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Figur 5.9 för fritidsverksamhetenKommunernas baskostnader

.0
,

.

INVÅNAREBASKOSTNADPER
KVARHLGRÃNSNEDRE 950

övas KVARTILGHÄNS1297

g NEDREKVAR11L
MITTREHALVAN
ÖVREKVARTIL



94 Strukturella kostnadsskillnader SOU 1993:53

5.11 Glesbygdspecifika merkostnader

Mitt föreslårförslag i korthet: Jag ersättning lämnas till småatt
kommuner med litet befolkningsunderlagoch kommunerytstora ett
för högre administrativa kostnader, kostnader för lokala ochresor
högre kostnader för räddningstjänst.

Många kommuner med gles bebyggelsestruktur har strukturellaen
merkostnader på vissa verksamheter inte skötasgrund kan påatt ettav
optimalt blTill dessa verksamheter hörsätt. a

grundskolan små skolor och många och långa Skolskjutsar-
gymnasieskolan inackorderingstillägg och resekostnader-
äldreomsorgen institutionsvårdhög andel och dyr hemtjänst p g a-
långa resor
kollektivtrafiken långa avstånd och få passagerare-

och avlopp långa ledningslängder och många och småvatten--
reningsverk
administration och lokala resor-
räddningstjänst--

Merkostnader inom grund- och gymnasieskolan, äldreomsorgen,
kollektivtrafiken, och avlopp har beaktats i beräkningarnasamt vatten-
rörande standardkostnadsersättningama för verksamhet. I avsnittetresp
nedan redovisas hur jag kompensera för övriga verksamheter.attavser

Förslagen tillägg gles bebyggelse hänförs till de verksamheterom p g a
jag skall kompenseras i utjämningssystemet. gles be-Ensom anser

byggelse kan frivilligadessutom merkostnader i de verksamheternage
och där skulle kunna motivera bidrag. handlar blDet vissettsom a om
service finns ochi i städer och där kan överlevatätortersom som
kommersiella grunder. Invånarna i tätbebyggda regioner kan också nyttja
andra kommuners utbud samtidigt kommunerna kan anordnasom

service. l glesbygd måste den kommunengemensam egna ensam svara
för det alltför långa reseavstånd. I utpräglad glesbygd kanmesta p g a
även priserna för och tjänster lokalt bli högre. återkommaJagvaror avser
till dessa frågor i slutsummeringen utredningen.av

Det avsevärda ersättningar för bebyggelsestrukturär ogynnsamen som
har beräknats. För Arjeplog uppgår den till drygt 000 kr/invånare5t ex
vartill skall läggas knappt l 000 kr/invånare för klimat och kallortstil-
lägg. För Pajala motsvarande siffror 5004 kr/invånareär l 600resp
kr/invånare, d tillsammans 6 lOO kr/invånare.v s



SOU 1993:53 Strukturella kostnadsskillnader 95

5.11.1 Kompensation administration,för lokala ochresor
räddningstjänst i glesbygd

Vid beräkningen merkostnader för administration, och rädd-av resor
ningstjänst i glesbygd har vi i tillämpat de beräkningsmetoderstort som
användes Grundgarantiutredningen DS Fi 1983:11. Det betyder attav
kostnaderna öka kommunerna har få invånare i förhållande tillantas om
sin andel befolkningen utanförbor ochtätortemayta, storom en av om
kommunen har liten folkmängd. Klassindelningen har ändrats för-i
hållande till grundgarantiutredningen. Förslaget innebär störreen
differentiering så hänsyn till kommuner fåmed invånareatt tasmer per
kml Vidare har tilläggen begränsats till kommuner med mindre än.
20 000 invånare i stället för 30 000 invånare.

Tillägget för administrativa kostnader har beräknatsstörre attgenom
jämföra lönekostnadema inom huvudprograrn O administration
tillsammans med lönekostnadema för skolans socialaoch den verk-
samhetens administration. Små kommuner har ofta samlad admini-en
stration finns inom huvudprogram O medan kommuner harstörresom
administrationen redovisad verksamhet. Vi har lönekost-använtper
naderna för eliminera många kostnader redovisas under huvud-att som

O och har med administrationens storlek göra.attprogram som
Tillägget varierar mellan 100 och 500 kronor/invånare enligt tabell 5.10.
Merkostnadema uppstår vissa funktioner måste finansierasattgenom av

färre antal i liten kommun och kommunerett att ytstorapersoner en
medför behov decentraliserade Servicekontor eller ökade restider förav

sköta administrationen. Tätortsgraden bedöms ha mindre inverkanatt en
på de administrativa kostnaderna.

De lokala ökar i huvudsak med kommunens storlek i för-resorna
hållande till befolkningens storlek. svårtDet särskilja kostnadernaär att
för i räkenskapssarnrnandraget. Vi har därför använtresor oss av
grundgarantiutredningens underlag och räknat skillnaderna medupp
ökningen i konsumentprisindex från till1981 1991 d ungefärv s en
fördubbling kostnaderna. Tillägget frånvarierar 50 till 150 kronorav per
invånare.

För analysera kostnadsskillnader beträffande räddningstjänsten haratt
vi bokslutsstatistiken.använt De kostnadsskillnadema finns mellanstörsta
kommuner med heltidsbrandkårer och de enbart har deltidsbrankårer.som
Det innebär kommuner ibland kan ha högrestörre kostnaderatt per
invånare något mindre kommuner.än Merkostnader uppstår först för
riktigt små kommuner eller för kommuner med låg tätortsgrad. Deten av
mig föreslagna tilllägget för räddningstjänsten uppgår till maximalt 200
kr/invånare.

Utredningens förslag till modell för kompensera för strukturellaatt
kostnadsskillnader vad administration, lokala och rädd-avser resor
ningstjänst framgår tabell Utfallet5.10. kommun redovisas iav per
bilaga tabell 9.
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5.10 för administration, och räddningstjänst iTabell Tillägg glesbygdresor

lnv/kmz Bidrag tillFolk- Tätorts- Totalt
mängd grad Adm. Resor Räddn. bidrag

10 500 150 200 8506 000 60
10060-80 450 100 650

3506 10-20 000 60 150 100 600
300 10060-80 0 400

6-10 10 000 60 300 100 100 500
60-80 250 50 0 300

6-10 10-20 000 60 150 100 100 350
60-80 100 50 0 150

5.12 Storstadsspecifika merkostnader

skall förstäder och de storstäderna kompenserasJag störreatt treanser
bebyggelsestruktur medför eftersom faktornde merkostnader tätsom en

specifikt hänföras tillopâverkbar. merkostnader kanDeär storstä-som
demas bebyggelsestruktur handlar barnomsorg, individ- ochom
familjeomsorg, kollektivtrafik, väghållning, kultur och i viss mån bygg-
och underhållskostnader. Merkostnaderna för kulturen kompenseras
utanför utjämningssystemet eftersom de specialdestinerade statsbidragen

Strukturella förtill olika kulturella aktiviteter finns kvar. merkostnader
väghållning kollektivtrafikbarnomsorg, individ- och familjeomsorg, och

med för i Stockholms län kompenseras inomundantag kommunerna
för standardkostnadsersättningar beräknas för verk-deramen som resp

återstår således kompensera församhet. l detta sammanhang endast att
strukturella merkostnader kan hänföras till bygg- och underhâllskost-som
nader. Eftersom dessa merkostnader inte bara hänger medsamman
bebyggelsestrukturen också med kommunernas läge i landet har viutan
valt hänföra kompensationen till strukturella skillnader beror påatt som

geografiskadet läget.
Ersättningen för strukturella merkostnader uppgår föri systemet

Stockholms stad till 2 900 kronor invånare, för Göteborg till l 500ca per
kronor invånare och för Malmö till 300 kronor invånare.lper per

Skillnader geografiskt5.13 beror lägesom

förslagMitt i korthet: föreslår ersättning lämnas för högaJag att
bygg- och underhâllskostnader, uppvärmningskostnader och
kallortstillägg för berörda kommuner.
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5.13.1 Bygg- och underhållskostnader

Jag kommunerna skall kompenseras för höga strukturelltattanser
betingade byggkostnader. Byggkostnadema i opåverkbaraär ochstort sett
det vikt kommunernaär största sina investeringar hållerattav genom
anläggningskapitalet intakt.

Återanskaffningsvärdet för kommunala byggnader och anläggningar kan
beräknas till drygt 1000 miljarder kronor, 450 miljarder krvarav avser
byggnader och 600 miljarder kr anläggningar 150 miljarder kr förca

och 350 miljarder kr för VA-anläggningarvägar, och 100gator ca
miljarder förkr energianläggningar. Om byggnaderna harantar attman

livslängd på 40 är och anläggningarna livslängd 60 år handlaren en
det kommunerna i genomsnitt behöver áterinvestera för 5002attom ca
kr/invånare och år.

Modell för kostnadsutjämning påmed avseende strukturella
skillnader underhållskostnaderi bygg- och

underhållskohstnaderBygg- och för kommunala byggnader och an-
läggningar hänger intimt med med de verksamheter för vilkasamman
standardkostnadsersättningar beräknats. Eftersom den genomsnittliga
ersättningen för verksamhet kostnadsgenomsnittvägtmot ettresp svarar
i riket har funnitvi det inte lämpligt kompensera förär högaatt att
strukturella byggkostnader med tillägg till kommunernas ersättningarett
i övrigt. l stället har vi valt utforma nollsummemodell däratt en
kommuner har höga strukturella kostnader ersättssom ettgenom
stmkturellt avdrag från kommuner där kostnaderna låga. faktiskaär De
byggkostnadema varierar från 94 riksgenomsnittet i Malmöprocent av
till 108 i Stockholm och 101 i Norrland enligtövreprocent procent
befintlig SCB-statistik betr kostnader för gruppbyggda småhus. I
praktiken handlar det således kommunerna i södra Sverige därattom
byggkostnadema låga avstår mindreär till förmån fören summa pengar
kommuner med högt kostnadsläge.ett

Som framgår tabell 5.1 l nedan erhåller kommunerna Göteborgruntav
och Stockholm 80-180 kr/inv. Kommunerna i södra Sverige avstår 45-ca
170 kr/inv. Utfallet kommun redovisas i bilaga tabell 10.per

Tabell 5.11 Byggkostnadsindex

Region Index Ersättning/
avdrag,kr/inv

Stor-Stockholm 108 179
Stor-Göteborg 104 79
Stor-Malmö 94 -169
Länsregion 101 5
Länsregion 99 -45

3CLänsregion 99 -4

a Z, AC och BD län.
b AB, E, N, R, U, W och X län, exkl. Stor-Stockholm och
Stor-Göteborg.
° G, H, K, L och M län, exkl. Stor-Malmö.

4 13-0415
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Övrigt

olika kostnadsindex förbör visammanhangetI nämnas attatt provat
byggkostnader. förstaför strukturella skillnader i Detkorrigera avser

det andra Bostadsstyrelsensför flerfamiljshus exkl mark,kostnaderna
för gruppbyggda småhusortspriskoefficienter det tredje kostnadernaoch
speglar anläggningarnaskostnadsindex enbartexkl mark. Något som

tillgå.byggkostnader finns att
utvecklingen byggkostnadema förredovisarkostnadsindexDet avsom

använda eftersom det undermindre lämpligtflerfamiljshus fann vi att
glesbygden. Ortspriskoefficien-flerfamiljshus iår byggts så litesenare

ligger endast till grund förbyggkostnaderspeglar inte faktiska utanterna
låneansökningar. denna bak-hantering Motlänsbostadsnämndemas av

använda för ända-lämpligtgrund farm vi det index är attmestatt som
småhus exkl kostnadernaför gruppbyggdamålet speglar byggkostnadema

genomsnitt faktiskaför mark. index vi valtDet mot ett avsvararsom
perioden 1985-1992.kostnader under

Klimatrelaterade kostnader5.13.2

i sitt betänkande fram tillkommunalekonomiska kommittén kornDen att
grad samvarierar med klimatet.kostnadsskillnadema i högde kommunala

klimatfaktom genomslag på detbakgrund fickdennaMot ett stort
omfördelninggrund förstrukturkostnadsindex ligger till avsom

gällande statsbidragssystem.mellan kommunerna iekonomiska resurser
för långtgående slutsatser angåendebedömning dragitMin KEKär att

kostnader. Detta har vi kunnatbetydelse för kommunernasklimatets
metodik multipel regression-vi KEKkonstatera sedan testat samma som

kommun ii söder till Söderhamnsfrån Trelleborgs kommunsanalys
i landet ingick, bidrogsamtliga kommunerKEK:s analys, därInorr.

förklaringen till redovisade kost-klimatfaktom med 56 procent av
klimatfaktoms bidrag till förklaringenanalys sjönknadsskillnader. I vår

förklarandeidentisk uppsättningmed i övrigttill drygt 2 procent aven
Norrlands inland kankostnaderna ivariabler. mycket högaDe övre
så, skulle det finnasinte tillskrivas klimatet. Om detsåledes vore

i Blekinge och ikostnadsskillnader mellan kommunernabetydande
bokslutsstatis-går utläsa kommunernasGästrikland, något inte att ursom

tik.
vi kunnat konstatera klimatetför utredning harInom denna attramen

kostnader för vinterväghållningpåverkar byggnadskostnaderfrämst samt
vinterväghållning finns inget entydigtuppvärmning. det gälleroch När

kommunala kostnader.klimat och höga Desamband mellan strängtett
många gånger högre iför vinterväghållningfaktiska kostnaderna är

vintertid och där omfattandependlar kring nollregioner där temperaturen
för halkbekämpning.insatser krävs

utredningen enkätundersökning därgenomfördeUnder hösten 1992 en
disponerar. Medmycket lokalytor kommunernavi bl frågade hura om

i genomsnittkonstatera kommunernaledning har vi kunnat attav svaren
m2 i sambandinkl lokalernadisponerar 6,1 invånare övertogssomca per
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ÄDEL.med I Norrland förfogar kommunerna betydligtöver änytormer
i södra Sverige. I glesbygdskommunema i inlandet handlar det om en
ytkonsumtion överstiger genomsnittskommunens med 40 procent.som ca

Driftkostnaden i genomsnittskommunen kan beräknas till 360 krca per
m2 m2åroch uppvärmningskostnaden för 1/6, 60 kr. 6,1varav svarar ca
multiplicerat med 60 kronor genomsnittlig uppvärmningskostnadger en
på knappt 370 kr invånare år.och I Norrland blir kostnaderna högreper
eftersom energiförbrukningen samvarierar med klimatet. För speglaatt
regionala skillnader i uppvärmningskostnader använde KEK tidigaresom

uppvärmningsindex fram i börjannämnts 1980-talet förett togssom av
klargöra klimatets inverkan på energiförbrukningen i kommunägdaatt

fastigheter. detta indexI erhåller kommunerna i södra Skåne värdet 0,9
medan Kiruna i får värdet 1,45. Appliceras nämnda klimatindex pånorr

m2den genomsnittliga uppvärmningskostnaden finner attper man
klimatets inverkan på driftkostnaderna inte sig 30 krrör än +-om mer

m2 och år. I sammanhanget kan påpekas utredningen haratt testatper
andra klimatindex funnitoch dessa liknande resultat.att ettger

Modell för kostnadsutjämning påmed avseende skillnader i klimat

Jag bedömer kommunerna bör kompenseras för strukturella merkost-att
nader kan hänföras till klimatet. Faktom i högsta grad opå-årsom
verkbar.

Utjämningen bör gå till så kommuner medsätt att ett gynnsamt
klimat avstår mindre till förmån för kommuner med etten summa penger

klimat. Summa tillägg max 165 kr/inv ochsträngt avdrag maxsumma
37 kr/inv i den föreslagna modellen varandra. Utfallet förtar ut resp
kommun framgår bilaga tabell 10.av

5.13.3 Kallortstillägg

Enligt avtal 90 AB Allmänna bestämmelser har arbetstagare ärsom
stationerad i kommun eller del kommun förtecknas i bilaga tillav som
avtalet till kallortstillägg. finns fyrarätt Det olika kallortsgrupper A,B,C
och iD och vardera har arbetstagaren erhålla tilläggrätt att ettgrupp
med viss eller1, 4 8 procent lönen. Totalt 37ärprocentsatsen av
kommuner berörda avtalet. Procentsatsema för respektive kommunav
framgår figur 5.10.av

Jag bedömer ingångna avtal opåverkbar faktor, åtminstone påsom en
kort sikt. Mot denna bakgrund jag berörda kommuner tillsattanser
vidare skall kompenseras för de merkostnader kallortstilläggetsom

Örnsköldsvikmedför. I kronor räknat handlar det 125 kr/inv tillom ca
Övertorneå.1500 kr/inv bidrarDe till utjämningen avstår 38som

kronor invånare.per
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ingångnaModell för kostnadsutjämning till avtalmed hänsyn om
kallortstillägg

I likhet med nämnda utjämningsmodeller vad byggkostnaderavserovan
nollsummemodell där kommuner avtaloch klimat föreslås utanen om

förmån förkallortstillägg avstår mindre till kommunerpengaren summa
kallortstillägget.där avtal 90 AB reglerar

beräknas enligt följande.Kallortstillägget för kommunresp

genomsnittliga för kallortstilläggKallortstillägg/inv den procentsatsen
personalkostnadsandeli kommunen schablonmässigt bedömden avx
förnormkostnad strukturkostnadsindex kommun exklrespen x

kallortstillägget.

bedömda personalkostnadsandelen uppgår till 70Den schablonmässigt
normkostnaden. Med normkostnad det utjämningsbidragprocent avsesav

kallortstilläggetkommun skulle erhålla i det systemetnya omsom resp
berördaexkluderas beräkningarna. Förslaget innebär således attur

kompenseras för merkostnader kankommuner inte kommer att som
hänföras till eventuellt självvald högre servicenivå.en

Utfallet för med avseende korrigeringen för kallorts-kommunresp
tillägg redovisas i bilaga tabell 10.
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Figur 5.10 Zoner för olika kallortstillägg

Kallortstlllâggutbetalastill de 37
kommuner år markeradesom

UEJkaJIon
1-294.
-ne

än,
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Öarnas problemspeciella5.14

strukturutjäm-k ö-faktor iefterlystfrämstremissinstanserDe en ssom
Öckerö Gotlands kommun.ochningen är

Öckerös utredning.fullt i dennaproblem har beaktatsspeciella ut
kollektivtrafik ochförstrukturellt tilläggerhållithar delsKommunen ett

vi tagitför skolan eftersomglesbygdstilläggfåttfärjor, dels har den ett
tiddet långochhar mångatill kommunen öarhänsyn tar extra attattatt

identifieravi inte kunnatövrigt harIpå mellanfärdas öarna.vattnet
Öckerö.påstrukturella merkostnadernågra

förhållandevistillhänför sig delsproblemGotlands speciella en
i landet.isolerade lägetdels till detbebyggelse,utspridd

vibebyggelsestrukturen harmedproblem hängerDe sammansom
tillämpats imetodikgenerellaför denbeaktat inom ut-somramen
hängereller indirektdirektmerkostnaderredningen. De sammansom

förmått fångavi inteläge hargeografiskamed kommunens att upp.
Norrlandsavseenden problemen imångaGotland liknar iProblemen på

i närhetensamarbetspartnerspotentiellafinns ingainland. Dels som
verksamheter,kostnaderna för vissapåmed och delaskulle kunna vara

iförutsättningarinteprivata sektorndels har den som mersamma
på sigtvingasmedför kommunernavilkettätbebyggda områden att taatt

regi,ha utförts i privatskulleverksamheternödvändigavissa som armars
förslaget.regionalpolitiska konsekvenserkapitel 8vidare avomse

identifierautredningensinomvarit möjligthar inteDet att ram
del sinbegränsadharmerkostnader för kommuner avmersom en

förlagd påverksamhet öar.
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6 Förslag till strukturkostnads-

ersättning

Mitt förslag i korthet: föreslårJag tillägget/avdraget för struk-att
turellt betingade behov och kostnader skall baseras på teoretiskten
beräknad strukturkostnadsersättning för varje kommun. För varje
verksamhet skall ingå i strukturkostnadsutjämningen beräknassom

standardkostnadsersättning med hjälp standardkostnadsmeto-en av
den. Därefter standardkostnadsersättningen verksam-summeras per
het till strukturkostnadsersättning. Strukturkostnadsersättningenen
jämförs med det vägda medelvärdet för riket varvid strukturkost-ett
nadsindex erhålls.

6.1 Förslag till modell och beräkning av
strukturkostnadsersättning

Analysen kommunernas strukturella behovs- och kostnadsskillnaderav
bygger allti väsentligt standardkostnadsmetoden. Strukturella skill-
nader mellan kommunerna med avseende på kostnader och behov har
identifierats med hjälp olika analysmetoder.av

Mitt förslag till modell för beräkning strukturkostnadsindex utgårav
från standardkostnaden verksamhet och härledda strukturellaper
kostnadsskillnader. Det betyder vi bygger standardkostnads-att upp en
ersättning kommun och verksamhet med hjälp enhetskostnaderper per av
och strukturella faktorer indikatorer förklarar observerade kost-som
nadsavvikelser. Det sammanvägda resultatet verksamhet såper normeras

det överensstämmer med verksamhetens andelatt den totala baskost-av
naden, barnomsorgen får då genomsnittsvärderätt i strukturkostnads-t ex
ersättningen. Därefter adderas standardkostnadsersättningen verksam-per
het till total strukturkostnadsersättning kommun. bilagaI tabellen per
11, redovisas framräknade strukturkostnadsersättningar för samtliga
kommuner.

Skola, bam- och äldreomsorg individ- och familjeomsorg harsamt
genomsnittsvärden verksamheternas andel baskost-motsom svarar av
naden. Strukturella förhållanden klimat, bebyggelsestruktur, kallorts-som
tillägg ingå i verksamheternas nettokostnad och beräknasantasm m som
tillägg och avdrag för varje kommun. Det vägda medelvärdet tilläggenav
och avdragen för dessa strukturfaktorer lika med noll.är
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skallför verksamhetergenomsnittsvärdentabell 6.1 redovisasI som
strukturkostnadsersätt-formar vårochkostnadsutjämningeningå i som

varjevärdet fördet lägstahögstaVidare redovisas detning. resp
standardkostnadsersättning förliksomdelverksamhet, genom-summa

riket.snittskommunen i

i modellenStandardkostnadsersättningarTabell 6.1
Kr/inv

MinvärdeMaxvärdeGenom-
snitt

2 1395 7003 738Barnomsorg
2 9397 4008254Grundskola
l 0072 6717251Gymnasieskola

2593 006328familjeomsorg 1lndivid- och
833602 192945Aldreomsorg
270740365Gator och vägar

O200310 lKollektivtrafik
O50040Vatten och avlopp

Administration, ochresor
850 027räddningstjänst i glesbygd
165 -37OUppvämming

-1691790Byggkostnader
-38497l0Kallortstillägg
002712 1623653Strukturkostnadsersättning 17

med-det vägdaräkna framerhållsStrukturkostnadsindex attgenom
och dividerastrukturkostnadsersättningsamtliga kommunerselvärdet av

Även index redovisasdettamedelvärdet.medersättningvarje kommuns
tabelli bilaga 11.kommunper

beräkna struktur-möjlighethaftvi f intebörDet attnoteras att n
Nyköpings kommun. Iochför Gnestakostnadsersättningen Trosa, nya

denkommun. Igamla Nyköpingsendastingår därförberäkningarna
kansiffervärden tidigastkommunsgamla Nyköpingsuppdelning somav

de kommunernaskommer1993undergöras nyasumman avsommaren
be-ingår ide värden100värden till nästan procent motsvaraatt som nu

räkningarna.

förklarande faktorerVal6.2 av

strukturellaförklararfaktorerför dehar vi redogjortkapitel 5I som
faktorernasammanställning överkostnadsskillnader. Enochbehovs-

medsambanddirektfaktorer harFlertaletredovisas i tabell 6.2. ett
samband.indirektfaktorerna harNågrakostnader.kommunernas ettav

orsakssamband medindirektharfaktorernaJag ettatt somanser
standardkost-beräkningvidanvändaskostnaderna allt kantrots av

genomförda analysereftersomverksamheterför berördanadsersättningen
ocksåkostnaderna.med Jagsamvariationmycket god attvisar anseren

grunder.på objektivavarje faktor fastställdär
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utjänmingssystemetTabell 6.2 Förklarande faktorer i

Kausalitet StabilitetFaktor Variabler

Direkt God1-2, 3-6, 7-9Barnomsorg Andel barn
förälder arbetarBarn med som

Direkttimmar/vecka God25resp
Indirekt GodSkattekraft

förälderAndel barn med ensamst.
Direkt God16 tim./veckaarbetarsom
Indirekt GodBebyggelsetäthet
Direkt God7-15 årGrundskola Ande barn

utomnondiska+Hemspråk
Indirekt Godfinska medborgare
Direkt GodGlesbygdstillägg
Direkt God16-18 årGymnasieskola Andel ungdomar

inackordering Direkt GodAndel med
kvinnor medEnsamståendeIndivid-

Indirekt God0-15 årfamiljeomsorg barn
Indirekt GodFlyttande 18-39 år

finskaUtomnordiska +
Indirekt Godmedborgare
Indirekt GodBebyggelsetäthet

Äldreomsorg Direkt God65-74, 75-84, 85-wAndel
Indirekt GodEnsamstående/sambo
Indirekt GodSocioekonomisk grupp
Direkt GodGlesbygdstillägg
Direkt GodBebyggelsestrukturVatten och
Direkt GodGeotekniskt indexavlopp

Enligt särskildGator och
Direkt Godutredningvägar

Enligt särskildKollektiv-
Direkt Godutredningtrafik

Enligt särskildAdministration,
Direkt Godutredningräddn.ochresor

Byggkostnadsindex Direkt GodBygg- och
underhålls-
kostnader

Direkt GodEnergiindexUppvärmnings-
kostnader

Direkt God90Kallorts- Avtal AB
tillägg

i den meningen de inte kanvalda faktorerna alla opåverkbaraDe är att
för påverka den ersättningen.kommunernamanipuleras att egnaav

kvalitétendera från officiell statistik godVariablernas värden hämtas av
fasta i tills uppdateringkommereller så de systemetatt avvara en

meningenpåverkbara i dengenomförs. Några faktorerna ärsystemet av
värden i faktorernamedföra ingåendekommunala åtgärder kan attatt

förvärvsarbetekan medföra ökatförändras. utbyggd barnomsorgEn ett
kostnader. Bostads-ersättning för ökadedärmed kommunengersom

kompensation förmedför inflyttning fler barnbyggande geravsom
påverkaneller skolkostnader. Dennabamens bamomsorgs- ärtyp av

uppfyller målet standard tillsamhällsekonomiskt och "sammalönsam
således ingå ipris" och bör systemet.samma
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6.3 Strukturkostnadsersättning

Strukturkostnadsersättningen, de olika verksamheternasd v s summan av
standardkostnadsersättningar, kommun varierar mellan olikaavsevärtper

utredningens utgångspunkt kommunerna skallkommuner. Med haatt
likvärdiga ekonomiska förutsättningar bedriva kommunal verksam-att en
het med given ambitionsnivå finns således avsevärda strukturellt
betingade skillnader hänsyn till.att ta

jämförelse strukturkostnadsersättningen för olika kommunerEn av
Kommunförbundet använder redovisasenligt den indelning SCB ochsom

tidigare jämförelseri tabell 6.3. tabellen framgår i likhet medAv av
baskostnadema variationerna inom kommungruppema betydligtäratt

mellan Strukturkostnadsersättningen istörre än är störstgrupperna.
ersättningen fårglesbygdskommuner och i storstäder. Högsta Dorotea

Övertorneå erhåller kr/invmed 23 712 kr/inv. Sorsele och 22 989 resp
kr/inv. innebär förslaget strukturkostnadstillägg22 954 För Dorotea ett

med 6 059 kr/inv eller knappt 23 mkr.
tillägg uppgår till 2 138 kr/inv vilketStockholm erhåller ett som

års priser. Stenungsund erhåller den lägsta452 mkr, i 19911motsvarar
får ocksåersättningen med 16 002 kr/inv. Låga ersättningar Vellinge och

16 098 kr/inv.Solna med 16 070 kr/inv resp

Tabell 6.3 Strukturkostnadsersâttning kommungruppper
Kr/invånare, 1991

Ovägt Max MinVägt
genom- genom-
snitt snitt

19 18 882 19 791 18 398Storstäder 111
Förortskommuner 17 158 17 093 18 369 16 070

227 18 149 16 440Större städer 17 251 17
208 18 914 16 424Medelstoia städer 17 170 17

Industrikommuner 292 18 789 16 29317 140 17
Glesbygdskommuner 20 444 20 814 23 712 17 796

223Landsbygdskommuner 673 17 879 20 16 57917
Qvriga 354 17 360 18 396 16 002kommuner 17större
Ovriga mindre 536 572 18 847 16 511kommuner 17 17

767 23 712 16 002Riket 17 653 17

i Norrbot-Motsvarande jämförelse mellan länen visar kommunernaatt
erhåller högstaVästerbottens-,Jämtlands- och Stockholms län detens-,

Västmanlands län erhållerersättningarna. i Hallands ochKommunerna
bör påpekas variationende lägsta ersättningarna. I sammanhanget att

inom länen är stor.
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Tabell 6.4 Strukturkostnadsersättning länper
Kr/invánare, 1991

Ovägt MinVägt Max
genom-genom-

snitt snitt

Stockholm 18 290 17 282 19 791 16 098
Uppsala 571 17 524 18 148 16 67417
Södermanland 645 687 18 324 16 90517 17

559 18Ostergötland 17 243 17 755 16 440
Jönköping 17 040 17 125 18 020 16 587

392 740 18 678Kronoberg 17 17 16 843
526Kalmar 17 275 17 470 19 16 448

Gotland 17 490 17 490 17 490 17 490
Blekinge 17 110 16 923 17 449 16 293
Kristianstad 042 66717 041 17 17 16 449

133 18 16Malmöhus 17 511 17 457 070
16 16 924 280 16Halland 859 17 510

18 847Göteborg Bohus 17 797 17 259 16 0020
Alvsborg 17 419 17 500 19 249 16 735
Skaraborg 17 083 17 289 18 250 16 570
Värmland 17 207 17 482 20 047 16 506
Orebro 17 658 18 156 16 62417 757

16 906 265 18 789 16 299Västmanland 17
965Kopparberg 17 568 17 20 152 16 698

18Gävleborg 17 223 17 515 642 16 372
Västernorrland 17 722 18 147 19 860 17 013
Jämtland 19 291 20 551 22 006 17 018
Västerbotten 18 467 20 442 23 712 14917
Norrbotten 18 402 19 609 22 954 12717
Riket 653 17 767 23 712 16 00217

Den enskilt orsaken till skillnader i strukturkostnadsersättningstörsta
åldersstrukturen. inte möjligt enkeltDet urskilja ochär är sättatt ett

förklara åldersstrukturens betydelse för strukturkostnadsersättningen i
olika kommuner förklarar avsevärd delden skillnaderna imen en av
ersättning mellan olika kommuner. Ett jämförelsersätt göra äratt att

befolkningenkommunerna efter hur andel befinnerstorgruppera av som
sig i de åldrar normalt efterfrågar kommunal service. Nedansom
redovisas två jämförelser, där kommunerna indelas i klasser efter huren

andel befolkningen O-18 år 65 år och äldre. Denärstor samtav som
andra jämförelsen med klassindelning âldersgruppema 0-18 årgörs en av

år och äldre.75samt
Motivet till denna ovanliga åldersindelning mellanär attmer personer

65 och år blir allt friskare och efterfrågar mindre kommunal75 service.
Analyser äldreomsorgens kostnader visar dessa betydligt lägreärattav
för pensionärer mellan 65 och 75 år jämfört med kostnaderna för de som

år.är över 75
Skillnaderna i kommunernas åldersstruktur framgår bilaga tabellav

13. De kommuner har den åldersstrukturen medärgynnsammastesom
det första måttet år antal förortskommunerO-18 65-w tillmätt + ett
Stockholm, Järfälla, Sigtuna ochTyresö, Upplands-Väsbyt samtex
Luleå och Kiruna i Norrbotten. den andra jämförelsen harI Solna,
Sundbyberg, GöteborgStockholm och den strukturen. Dengynnsammaste
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äldersstrukturen, enligt den första jämförelsen, harogynnsammaste
Sorsele, Högsby, Bjurholm, Ragunda och kommuner.Bergs I den andra
jämförelsen har Aneby, Habo, Mullsjö och Nordmaling den kost-ur
nadssynpunkt strukturen. tabell 6.5 framgårAvogynnsammaste att
strukturkostnadsersättningen högi grad samvarierar med åldersstrukturen

också finnsdet inom respektive betydande avvikelser.attmen grupp
beror bl pâ strukturtillägg för socialaDessa höga kostnader ocha

kollektivtrafik i storstäderna tillägg för gles bebyggelsestruktursamt en
och kallortstillägg i glesbygdskommuner och i Norrland.norra

6.5 åldersstrukturTabell Strukturkostnadsersättning efter kommunernas
Kr/invånare, 1991

Vägt Ovägt Max Min
genom- genom-
snitt snitt

Andel befolkningenav
0-18 och 65-w år
47- 19 895 20 185 23 712 35017
45-47 18 258 18 412 22 954 16 579
43-45 17 448 17 653 22 118 16 448
41-43 17 305 17 335 21 439 16 372
39-41 17 205 17 026 18 457 16 293
37-39 18 243 17 198 19 791 16 002
-37 17 226 17 151 18 054 16 484

befolkningenAndel av
0-18 och 75-w år
35- 18 370 18 420 22 006 16 651
34-35 17 908 18 196 22 989 16 734
33-34 17 553 17 851 23 712 16 511
32-33 400 60817 17 21 974 16 448
31-32 167 461 11817 17 22 16 002
30-31 31217 17 175 18 369 16 293
-30 19918 17 311 19 791 16 098
Riket 653 76717 17 23 712 16 002

6.4 Strukturkostnadsersättning och baskostnad

den beräknade strukturkostnadsersättningen kommunernaJag attanser ger
likvärdiga ekonomiska förutsättningar bedriva verksamhet medatt samma
ambitionsnivâ för de verksamheter ersättningen omfattar. Detsom
innebär skillnaden mellan strukturkostnadsersättningen och redovisadeatt
kostnader skulle skillnader i servicenivå, kvalitét, gradmotsvaras av av
avgiftsñnansiering och effektivitet i utförandet.

Vi har tidigare redovisat det finns olikheter mellan kommu-att stora
det gäller redovisa sina respektive kostnader. Detnär sättet attnerna

medför jämförelse kommunernas kostnader inte möjligäratt utanen av
först korrigerar för olika redovisningsprinciper. Därför har viatt man

skapat begreppet avseendenbaskostnad i vissa avviker frånsom
jämförakommunernas redovisade kostnader. kunna struktur-För att

kostnadsersättningen med baskostnaden måste enhetligt tillägg görasett
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mellan det vägda med-skillnadenvarje kommun. Dettaför utgörs av
strukturkostnadsersättningen.respektiveför baskostnadenelvärdet

kostnaderoch omfattar kommunernaskronor/invånare962Tillägget 5är
mark,sysselsättning,näringsliv ochkultur, fritid,för administration,

exploatering och bostäder.
förbaskostnadenersättningen meduppräknadejämför denviNär

härtill blSkälenvi skillnader. ärfinnerrespektive kommun stora a

vi exkluderatverksamheterpå dei omfattningSkillnader ursom
strukturkostnadsersättningen.

anläggningsvärden i vissa kommunerhögaSkillnader beror2. som
beräkningenbaskostnaden.kapitalkostnad i Ihögoch avsom ger en

högatagit hänsyn tillvi intestrukturkostnadsersättningen har an-
ochochför fastigheter, vägarläggningsvärden vattensamtgator

avlopp.
enligtkostnadernaavtalade,ingår debaskostnaden övertagnaI

ÄDEL-Överenskommelsen. följd deuppstå tillSkillnader kan attav
kompenseraslägre dehögre ellerkostnaderna änärövertagna som

kostnadsutjärrmingen.i
geriatrik övertagits. Kompensa-ochhemsjukvårdvissa harI län även

strukturkostnadsersättningen.ingår inte iverksamhetertion för dessa
effektivitet.avgiftsnivåer ochkvalitét,serviceutbud,Skillnader i4.

strukturkostnadsersättning ochuppräknadmellanjämförelseEn
Vi hartabell 12.i bilaga ävenredovisas kommunbaskostnad per

baskostnaden ingårdet iuppstårdifferensberäknat den attgenomsom
ÄDEL- standardkost-övertagandet medankostnader för"verkliga"

ersättning.behovsrelateradomfattarnadsersättningen endast en
kostnadsersättninguppräknadoch ärmellan baskostnadSkillnaden

baskostnadberäknadeVallentunas ärkommuner.avsevärd för många
innebärinvånare, vilketkostnadsersättningen3 600 kr lägre attän per

utdebitering 3haperspektiv kan ärteoretisktkommunen i ett somen
i förhållandebaskostnademahögstariksgenomsnittet. Dekronor lägre än
Norrbotten,ihar kommunernauppräknade ersättningamatill de

dessaVästernorrland. För flertaletochJämtlandVästerbotten, av
ÄDEL-överenskommelsen de har tagit överkommuner innebär att

standardkost-vadäldreomsorgenhögre kostnader för änbetydligt
utjänmingssystemet.i detför äldreomsorgnadsersättningen nyager

ÄDEL-effekterna haride beräknadeEfter korrigering för systemet
baskostnaderlänen högrei de aktuella änfortfarande kommunerna

ÄDEL-nivå. Efterväsentligt lägreersättningar påuppräknade men en
Bergsla-i Gävleborgs län,flertal kommunerkorrigeringen har också ett

uppräknadebaskostnaderbetydligt högre änoch Värmlands längen
ersättningar.

baskostnadresterande avvikelsen mellanavgörande orsak till denEn
deomfattningenstrukturkostnadsersåttning äroch uppräknad av

strukturkostnadsutjämningen. Kommunernaiinte ingårverksamheter som
sinavarierande redovisamycket sätthar tidigare nämnts attsom
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kostnader. Det därför inteär möjligt i detalj redovisa omfattningen påatt
de exkluderade verksamheterna. Speciellt små kommuner har tendensen

bokföra många olika kostnader under den admini-att gemensamma
strationen medan kommuner i regel fördelarstörre det kan påut man
respektive verksamhet. En mycket översiktlig analys omfattningenav av
de exkluderade verksamheterna visar dock kommunerna i Stockholms,att
Östergötlands, Jönköpings, Kalmar, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och

ÄlvsborgsBohus, och Skaraborgs län har mindre omfattning deen av
aktuella verksamheterna genomsnittet.än Kommunerna i Västerbotten
och Norrbotten har genomgående betydligt högre kostnader för ex-
kluderade verksamheter genomsnittskommunen i riket.än

Kommunerna i storstadsområdena och i andra expansiva områden med
inflyttning har genomgående låga kostnader för näringslivsåtgärder,
mark, exploatering och bostadsplanering. Detta gäller de flesta småäven
kommuner i södra och mellersta Sverige. Kommunerna i Bergslagen och
i Norrland har svårare täcka sina kostnader med hyror, avgifter ochatt
anläggningsavgifter.

mindreDe kommunerna i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland satsar
betydande belopp på näringslivsbefrämjande åtgärder och redovisar
underskott vad beträffar industrilokaler och exploatering industrimark.av
Många kommuner i storstadsomrâdena redovisar överskott för dessa
verksamheter.

När det gäller fritid och kultur har många små och medelstora
kommuner i södra och mellersta Sverige låga kostnader jämfört med
riksgenomsnittet. gällerDetta för vissa förortskommuner,även speciellt
till Stockholm. Malmö, Borlänge, Gävle och många kommuner i Norr-
och Västerbotten har höga kostnader för fritid och kultur.

Generellt har kommuner i expansiva områden lättare betalt ochatt ta
täcka sina kostnader. Glesbygdskommuner i med långa avståndnorr

på kultur och fritid, näringslivsåtgärder, samtidigt exploateringsatsar som
och industrilokaler underskott.ger

Det inte möjligtär jämförelsen mellan uppräknad strukturkost-att ur
ÄDELnadsersättning och baskostnad korrigerad för utläsa vilka

kommuner effektiva eller har lägre/högreär standard andra.änsom en
Med hänsyn till de förklaringar lämnats kan dock generelltsom ovan

kommunersägas i Skåne, Halland, Västergötland och Sörmland haratt
betydligt lägre kostnader de ersättningarän I Norrlandsystemetsom ger.
och i Bergslagen råder förhållande. StockholmsområdetI finnsett motsatt
kommuner med mycket lägre kostnader ersättningar Vallentuna,än

ÖsteråkerTäby, Ekerö, Värmdö och medan andra har betydligt högre
kostnader ersättningar Järfälla,än Botkyrka, Upplands-Bro,egna

Stockholm och Södertälje.
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och statsbidragskatteintäkterBeräkning6.5 av

beträffar skatteintäkter ocheffekter vadförväntadeockså beräknatVi har
strukturkostnadsindexet.föreslagnamed detskatteutjämningsbidrag

gällerregleroch med deför år 1993gjortsBeräkningarna har som nu
och utbetalningssystem,spärreglerinkomstutjämning, utanvad menavser

övergångsregler.
avdrag förtillägg ochstrukturindexredovisastabell 14bilagaI samt

tabellinvånare. I 151993 och i kronoråri miljoner kronorstruktur per
medstrukturtillägg/avdragutredningensjämförsbilagai nämnda

utjämnings-skatter ochintäkternatotalatillägg/avdrag. Denuvarande av
tillägg förstrukturtillägg/avdrag ochgrundbelopp,bidrag bestående av
bilagaredovisas ineutraliseringsavgiftbefolkningsminskning samt

enligt utredningensintäkternade totalajämförs16. Slutligentabell
referensalternativrevideratmedochnuvarandeförslag med ettsystem

tabell 17.bilagaskatteintäkterinkl
strukturtillägg/avdragredovisastabell 6.6 nedan samtl summa

vilka länframgårtabellenlänsvis. Avför kommunernagrundbelopp som
behoven ochbetingadestrukturelltför delämnar/erhåller bidrag
kommunernavilket bidragvidare utläsakankostnaderna. tabellenUr man

inkomstutjämningen.fåri de olika länen genom

1993grundbeloppoch avdrag6.6 Strukturtillägg samtTabell

Grund-Struktur-Grund-Struktur-Län
tillägg beloppbelopptillägg

kr/invkr/invmilj. krmilj. kr

798 155225901332Stockholm
-88 47211313-25Uppsala

5136-81324-2Södermanland
5173-4472111-182Ostergötland

-663 56351746-205Jönköping
6052-2841083-51Kronoberg
6445-4091560-99Kalmar
7607-175438-10Gotland
5622-587-89 851Blekinge

-663 62301825194Kristianstad -
4934-1183914-94Malmöhus
5994-8611565-225Halland

154 41413095115Göteborg Bohuso 56702529 -25313Alvsborg
6432-6181794-172Skaraborg
5809-482165437Värmland
50591388 11732Orebro

-808 4603197-210 1Västmanland
5953-931729-27Kopparberg

-464 51681495-134Gävleborg
484372126419Västernorrland
62231767846240Jämtland
5627867222 1440Västerbotten
4819811216 1282Norrbotten
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Det största strukturbidraget erhåller Stockholms län med 3321 miljoner
kronor. Räknat i kronor invånare erhåller kommunerna i Jämtlandsper
län det bidragetstörsta med 767 kr/inv.1

Det största grundbeloppet i inkomstutjärrmingen får Gotland och
kommunerna i Kalmar och Skaraborgs län. Kommunerna i Stockholms
län har den högsta skattekraften och får den anledningen detegna av
lägsta grundbeloppet invånare.per

6.6 Analys skillnader i strukturindex ochav
skatteintäkter inklusive statsbidrag

Utredningens förslag medför skillnader i index intäktoch förstora många
kommuner jämfört med nuvarande och jämförtävensystem mot
referensaltemativet. Vi skall nedan försöka belysa några orsakerna tillav
förändringarna.

ÄDEL-överenskommelsenInförandet i skatteutjämningssystemetav
medförde den mellankommunala kostnadsutjämningenatt försvann
eller utjämnad till år 1995antogs när övergängsreglemavara
upphörde. Tillämpningen med länsvisa skattesatser i inkomstsystemet

i vissa län ännu avvikelserstörre mellan intäkt ochger övertagen
kostnad. Effekterna borttagandet den mellankommunala kost-av av
nadsutjämningen redovisas i bilaga tabell 14 kommersom att
belysas utförligt i kapitel För fâ jämförelsemaävenattmer av
kommunernas inkomster rättvisande har vi i skatte- ochmer stats-
bidragsjämförelsema bilaga 6 tabell 17 dragit bort den mellan-
kommunala kostnadsutjänmingen från det k referensaltemativets
benämnt gamla systemet.

Många kommuner har övertagit sâ kostnader, intestora som nu
kompenseras i jag lägga förslagsystemet, fortsattaatt ettavser om

ÄDEL-överenskommelsen.övergångsregler för
2. I utredningen har kostnaderna för individ- och familjeomsorg införts

strukturfaktor. Skillnaderna i dessa kostnader har intesom tidigareen
beaktats i statsbidragssystemen mycketän marginellt via någramer
specialdestinerade statsbidrag. De städernastörre och vissa för-
ortskommuner får bidrag bekostas övriga kommuner.storanu som av
Bidragen 1993 till några dessa kommuner framgårav av samman-
ställningen nedan

Stockholm 1481 miljoner kronor
Göteborg 524 "
Malmö 310 "
Botkyrka 80 "
Södertälje 51 "

Totalt erhåller kommunerna med höga sociala kostnader 2,5ca
miljarder kronor för sociala kostnader. Det innebär i genomsnitt ett
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avdrag med 500 kronor/invånare för de kommuner har lågaca som
sociala kostnader.
Med förslaget exkludera verksamhetema näringslivsåtgärder,att
sysselsättning, mark och exploatering, bostadsförsörjning, fritid och
kultur sjunker statsbidragen för många kommuner, speciellt i
Norrlands inland. Viss ersättning för dessa verksamheter har förmod-
ligen indirekt byggts in i de tidigare grundgarantiema och i de extra
skatteutjämningsbidragen
Vid jämförelser inkomstförändringar måste analyseraävenav man
hur de gamla statsbidragssystemen har varit uppbyggda. sådanEn
analys flera förklaringar till varför kommuner med hög grund-ger en
garanti får lägre intäkter med utredningens förslag till strukturkost-
nadsutjämning.

a Ersättningen för kollektivtrafik har i tidigare grundgarantiutredningar
haft tyngdpunkt glesbygdskommuner och kommuner ien norra
Sverige. Genom övergången till länstrañkhuvudmän har finans-
ieringen förändrats så de kommuner har höga kostnaderatt som nu

Göteborg, Malmö och förortskommunerär till Göteborg. Dessa
kommuner erhåller strukturtillägg i vårt förslag, inteett men
Norrlandskommunema lågahar kostnader. Det innebär attsom
Norrlandskommunema får lägre statsbidrag, vilket naturligt dåärett
de har relativt låga kostnader.nu

b I tidigare grundgarantiutredningar har kompensationen för höga bygg-
och underhållskostnader haft stark Norrlandsproñl. l 1976 årsen
skatteutjämningssystem utgjorde bygg- och underhållskostnadema
mellan 30 och 50 bidraget till grundgarantin. Kompensa-procent av
tionen för det första felaktig så tillvida merkostnader för högaattvar
byggnadskostnader beräknades både med avskrivning och ränta
återanskaffningsvärdet. Enligt vår mening kan merkostnader bara
uppstå vid själva investeringen. kompensationHar erhållits in-när
vesteringarna sker behöver inte upplånings- eller räntekostnaderna
kompenseras. Ersättningen för höga byggkostnader skall därför
beräknas avskrivning pâ fastighetemas och anläggningamassom
återanskaffningsvärde. Det lägre merkostnaderavsevärt i deänger
beräkningar gjorts tidigare utredningar. För det andra uppstårsom av

förändring bygg- och underhållskostnadema nären av samman-
sättningen den kommunala konsumtionen förändras. Genom ut-av
byggnaden äldreomsorg och barnomsorg har kostnadsandelen förav
fastigheter och anläggningar sjunkit kraftigt i den totala budgeten
samtidigt personalkostnadsandelen ökat. Grundgarantiemasom som
påverkar hela inkomsten har däremot behållits eller höjts.t o m
Det troligtär den gamla skatteutjänmingen med grundgarantieratt
givit högre kompensation till vissa kommuner vad varitän som
motiverat strukturellt betingade behov eller kostnader. Detav
förklarar också alla kommuner med hög grundgaranti får minsk-att

Överkompensationenbidragade i värt har tillanväntssystem.
näringslivsâtgärder och omfattande investeringar. Anläggnings- och
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fastighetskapitalet invånare betydligt högre i Norrland och iärper
glesbygd i övriga Sverige.än

c Det skatteutjämningsbidraget faller bort i detextra systemet.nya
Motiven för skatteutjämningsbidrag ligger normalt inte inom deextra
faktorer jag behandlat i utredningen varför underskott jämförtettsom
med det gamla uppstår för de kommuner tidigare haftsystemet som
omfattande bidrag.extra
Bidragen5. i det tidigare skatteutjämningssystemet beräknades utifrån
högre skattesatser jämfört meddagens I detsystem. systemetnya
grundas bidragen påi princip bara 95 det gamla skatte-procent av
satstaket sedan hänsyn tagits till skatteväxlingen. För många kom-

med låg skattekraft innebär detta betydande intäkts-muner egen en
minskning.

innebär förslag högaSammantaget värt kommuner med socialaatt
kollektivtrafik, fârkostnader och höga kostnader för högre bidrag änett

tidigare. Vidare innebär förslaget kommunerna i Norrland medatt
tidigare höga grundgarantier och skatteutjämningsbidrag får kraftigtextra
sänkta intäkter. får intäkter jämförtEn lägre med detarman grupp som

gällde före 1993 de har haft andel barn ochärsystem storsom som en
väl utbyggd barnomsorg. kommuner förlorar på avvecklingenDessaen
de specialdestinerade statsbidragen.av

6.7 Alternativ beräkning med avseende på
kollektivtrafiken i Stockholms län

tidigareSom kommunerna i Stockholms län inte kompenseradenämnts är
i det föreslagna det gäller den strukturella merkostnadnärsystemet som
kollektivtrafiken innebär. Utredningen har gjort alternativ beräkningen

huvudförslagettill visar på effekterna kommunerna i Stockholmsomsom
län kompenseras kr/inv för kollektivtrafiken,med 1 860 tabell 6.7.se

Tabell 6.7 Tillägg/avdrag i milj kr 1993 med och kompensation förutan
kollektivtrañken för Stockholmsi länkommunerna

ÖvrigaStockholms län län Diff.
mkr kr/inv mkr kr/inv mkr

Kollektivtrafiken 1 332 798 125 160 207-kompenserad
Kollektivtrafiken 7763 712 2 224 -3 -538 -64
kompenserad
Differens 2 380 1 426 -2 651 -378

tabellen framgårAv kommunerna i Stockholms län skulle erhållaatt ett
ytterligare bidrag pá drygt 400 kr/inv kollektivtrafikens1 merkost-om
nader i länet kompenseras i strukturkostnadsutjämningen. Detta bidrag
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skulle betalas övriga kommuner i landet i form avdragettav av som
knappt 380 kr/inv.motsvarar

Utbetalningsöverskottet differensen vad beträffar utredningens
huvudförslag beror på den spärregel ingen kommun skallsäger attsom
behöva betala in till bidragssystemet.nettopengar

Underskottet i alternativa förslagetdet där kollektivtrafiken i Stock-
holms län kompenseras fullt beror på spärregel iut systemeten arman

kommuner har så högt skatteunderlagsäger att ett eget attsom som
grundbeloppet blir noll samtidigt har struktur,som man en ogynnsam
skall få strukturtillägget avräknat tänkt negativt grundbelopp.mot ett
Vissa kommuner i Stockholms län berörs denna regel.av
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Huvudmannaskap och skatteväxling7

Mitt förslag föreslår mellankommunal kost-i korthet: Jag att en
ÄDEL-överenskommelsensnadsutjämning införs på grund av

effekter. skall utjämna skillnaderna mellan beräknadeDen övertagna
skatteväxling och effekter i det föreslagnakostnader och intäkter av

föreslår vidare utjämningsbidragetskatteutjämningssystemet. Jag att
Skatteväxlingarberäknas på enhetlig skattesats. grunden av

huvudmannaskapsförändringar bör endast genomföras för-när
genomförs övrigt bör förändringarna reglerasändringen i alla län. I

med avtal.

skilda huvudmannaskap7.1 Förekomsten av

Uppgiftsfördelningen och landsting varierar frånmellan kommuner län
till län, medför problem vid beräkningen standardkostnadsersätt-vilket av
ningar och strukturkostnadsindex. Med hjälp enkät till samtligaav en
kommuner har utredningen försökt kartlägga förekomsten skillnaderav
i huvudmannaskap. identifierat skillnader inomVi har följande områden.

Kollektivtrafik-
Färdtjänst-
Omsorger psykiskt utvecklingsstördaom-
Särskola--
Hemsjukvård-
Primärvård-
Kultur muséer, bibliotek mm-
Gymnasieutbildning-

Effekterna skilda huvudmannaskap har behandlats på olika isättav
utredningen. Kollektivtrafiken har behandlats kapiteli 5.9.separat
Färdtjänsten i Stockholms län utförs landstinget ingåroch därför inteav
standardkostnadsersättningen för kommunerna i länet.

År 1991 hade de särskilda helt överförts till kommunernaomsorgerna
i två län Halland och Jämtland. Särskolan har övertagits kommuner-av

i flera län. Kostnaderna för dessa huvudmarmaskapsändringar har såna
långt det möjligt eliminerats baskostnaden varför heller ingenär ur
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standardkostnadsersättning har beräknats. Ett framtida generelltmer
Övertagande från särskildakommunerna de skallav omsorgerna vara
klart till 1996 innebär verksamheterna måste inkluderas i inkomstut-att
jämning och strukturkostnadsindex.

Hemsjukvården i flera län kommunerna i samband medövertogs av
ÄDEL-reformen. kostnader har kunnat eliminerasDessa baskost-ur
naden ingår inte i strukturkostnadsersättningen, vilket för övrigtmen
också gäller de fåtaliga försöken med primärvård i kommunerna.

Skilda huvudmarmaskap och delad finansiering inom kultur och
undervisning svåra identifiera.mycket Kulturella verksamheterär att
tillhör dessutom inte de verksamheter skall kompenseras i kost-som
nadsutjämningen. Vi inte kunnathar hänsyn till eventuella skillnaderta
i huvudmarmaskap inom utbildningsområdet. Omfattningen dock såär
liten den inte påverkar resultaten i någon omfattning.nämnvärdatt

ÄDEL-skatteväxlingen7.2

ÄDEL-reformen innebär kostnader miljarder20,3 kronor, i 1991att om
års prisnivå, från och år 1992 överfördes frånmed landstingen till
kommunerna. ekonomiskaDen regleringen reformen beräknadesav
utifrån 1991 års kända förhållanden vad beträffar skatteunderlag,
skatteutbetalningssystem, skatteutjämningssystem och specialdestinerade
statsbidrag.

Inför övertagandet framförhandlades underlag för varje kommunett
skulle kostnaden för den verksamhet kommunenmotsvarasom som

kostnadernaDe uttryckta i kronor invånare blevövertog. övertagna per
olika i olika kommuner. deFör reglera ekonomiska effekternastora att

huvudmarmaskapsförändringen beräknades nettokostnadsförändringenav
för varje landsting och resultatet låg till grund för den länsvisa skatteväx-
lingen. Vidare ökades statsbidragen till kommunerna samtidigt stats-som
bidragen till landstingen minskade.

Efter beräknade förändringar i kommunernas inkomster, grund av
skatteväxling, förändringar i skatteutjämningssystemen förändradeoch
statsbidrag, gjordes jämförelse med de avtalade överförda kostnadernaen

kommun. Det visade sig då skillnaderna mellan övertagnaattper
kostnader och erhållna fortfarandeintäkter för många kommu-storavar

För reglera skillnader infördesdessa mellankommunalattner. en
kostnadsutjänming. Den omfördelade medel, såväl mellan länen, som
mellan kommuner inom ficklänen. Vissa kommuner frånavdrag
intäkterna medan andra fick tillägg. Utjämningen mellan länen berodde
bl skilda grundgarantier i skatteutjämningssystemen. Utjämningena
inom respektive län berodde på storleken på de kostnadernaövertagnaatt
varierade.

Tanken omfördelningen mellan länen skulle fram tillatt avtrappasvar
år 1997. Mellan kommunerna inom län skulle avtrappningen skeresp
längre sikt. Motiven till den tänkta avtrappningen statsbidrag ochattvar
skatteintäkter pä sikt skulle kommunernas kostnader baserademotsvara
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strukturella behov, det tid den övertagnaatt tar attmen anpassa
verksamheten till behoven.

detI nuvarande statsbidragssystemet avvecklades i princip reglerings-
instrumenten infördes vid årsskiftet 1992/93. Vissanär delar ärsystemet

ÄDEL-kostnadernabeaktade i det bl ingår isystemet, attnya a genom
strukturindexets åldersfaktor. Den mellankommunala kostnadsutjämningen
skulle emellertid, år övergângsreglema1995 upphör, heltnär vara
eliminerad.

Vi har beräknat skatte- och bidragsintäktema i det gällande systemetnu
ÄDEL-justeringamamed och och jämfört med de övertagnautan

ÄDELkostnaderna. Beräkningarna visar intäktsökningen med minusatt
ÄDEL-kostnader för kommunerna i Stockholmsövertagna län egentligen

Stockholms mkr,stad underskott på 800 medan kommunernaettger ca
Älvsborgs,i Västmanlands och Malmöhus län får intäktsöverskott påett

100 mkr län. beror dels på utjämningsbidragetDet harän attmer per
räknats på den länsvisa utdebiteringsförändringen och den genom-
snittliga, dels på den mellankommunala kostnadsutjämningen inteatt
beaktas i det systemet.nya

ÄDEL-övertagandet flerainverkar utredningens beräkningarsätt
ÄDEL-kostnademaoch jämförelser. ingårFör det första de iövertagna

våra baskostnader, medan standardkostnadsersättningen för äldreomsorg
beräknad på ålder,enhetligt behov baserat socioekonomiskaär ett

förhållanden och ensamboende/samboendeförhållanden. Höga övertagna
kostnader i förhållande till behoven höga baskostnader. Det innebärger
dock inte medkommuner med höga kostnader automatik kommeratt att
ha höga kostnader på sikt eftersom det tänkt överkapaciteten skallär att
avvecklas efter hand. Vi har i bilaga tabell 12, schablonmässigt
beräknat skillnaden mellan den kostnaden och ersättningen iövertagna
strukturkostnadsutjämningen. lägga till ellerGenom dra ifrån denatt
beräknade skillnaden får långsiktigt bättre jämförelse mellanman en
strukturkostnadsersättning och baskostnad.

ÄDEL-kostnademaI utredningens strukturindex beaktas i standardkost-
nadsersättningen för äldreomsorgen, enbart behovsrelaterat ochmen
relaterat till kostnader, vilket självfallet påverkar kommunernasövertagna

ÄDEL.intäkter. Vi har försökt bedöma intäktseffektema på grundatt av
Beräkningarna för år 1995,har gjorts dels med enhetlig skattesats ien
utjämningssystemet, dels med de länsvisa skattesatser används.som nu

ÄDELIntäktsskillnaden med och i beräkningarna jämförs med deutan
kostnaderna uppräknade till 1995 års priser. Resultatetövertagna

redovisas i bilaga tabell Länsvis redovisas18. resultatet i figur 7.1.
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ÄDEL-regleringenFigur 7.1 Effekter mkrav
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På lång sikt skall utredningens äldreomsorgsindex behovenmotsvara
i kommunerna. emellertid övertagitVissa kommuner har kostnader som
kraftigt fåröverstiger den ersättning de med föreslaget strukturkost-
nadsindex. Räknat med enhetlig skattesats i skatteutjänmingen ären

Överkalixskillnaden kr/invånare för1 655 och medstörstsom en
differentierad för Hultsfredskattesats 500 kr/invånare och Vindeln.lca

högreDe kostnaderna beror på kommunerna övertagit sjukhems-att
enheter betydligt vad kommunerna själva behöver. An-är större änsom
gränsande ocksåkommuner bygger succesivt service gör attupp en som
kommunens invånare i varförkan bo kvar hemmen de heller inte behöver
vård på sjukhem i andra kommuner.

Det inte rimligt de aktuella kommunerna kan avveckla kapa-sinär att
citet sâ snabbt fram till 1995. Jag föreslår därför mellan-attsom en ny

ÃDEL-reformenskommunal kostnadsutjämning införs grund av
effekter. Den bör utformas så skillnaden mellan kostnad ochövertagenatt
ersättning i statsbidragssystemet successivt med beloppavtrappas, t ettex

år 200 kr/ invånare.motsvararsom per ca
Eftersom det föreslagna statsbidragssystemet skall frångälla år 1995

kommer kommunerna för skillnaderkompenseras idag är störreatt som
600 kr/invånare det första året jag förutsätter avvecklingenän att

Årpåbörjades redan i samband med övertagandet. 1996 kompenseras för
skillnader idag 800 kr/invånare Efter år 2000är större änsom s0 v.
erhåller ingen kommun ersättning.

Pâ motsvarande successivmed avtrappning och medsätt, en samma
belopp, föreslås föravdrag de kommuner idag erhåller störreett som
ersättningar i statsbidragssystemet de kostnader de tagit län över.
dagsläget det endast och Marks kommunerLerum har positivär som en

Ärskillnad överstiger 000 kr/invånare. 1995 kommer 50 kommu-1som
omfattas övergångsreglema. Ersättningama respektive avdragenattner av

för berörda kommuner år 1995 framgår bilaga tabell 18.av
Beloppen till de kommuner fâr ersättning bidraget frånär större änsom

de lämnar föreslår skillnaden varje år frånersättning. Jag denatt tassom
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kangarantinivån Beloppet år 1995påsen innan räknas ut.gemensamma
förpå 2,30 kr/skkrmed enhetlig skattesatsberäknas till 80 mkr en

skatteväxlings-de länsvisabibehållaskatteväxlingen. Väljer attman
50 mkr.handlar detsatserna om

beräknas efter enhetliggrundbeloppetföreslår vidareJag att en
ÄDEL-vägda medelvärdetskattekrona plus detskattesats på 16 kr avper

uppgår till 2,30 kronorskatteväxlingaröverenskommelsens persom
andraberori skatteväxlingssatserskattekrona. Skillnader som

kvar.huvudmannaskapsförändringar kan ligga

statsbidragssystemetSkatteväxling i7.3

huvudmarmaskapsförändringar går f intepå grundSkatteväxlingar nav
vilketoch landsting,mellan kommunerrättvistgenomföra på sättettatt

från Finansdepartemen-medarbetsgruppbl representanterutrettsa av en
kommunförbundet. de län därIoch SvenskaLandstingsförbundettet,

skatteunderlaginkl tillskottskattekrafttotallandstinget har av somen
kommer kommunernalandstingen göragenomsnittet förligger under att

totalaeffekter. landstingetsskatteväxlingens Därföljdvinst till aven
landstingen erhåller kommunernagenomsnittet förliggerskattekraft över

uppstår i vissa kommunervinsterförlust. Depå motsvarande sätt somen
övriga kommunerutjämningssystemetbetalasvid skatteväxling avgenom
till följdlänens kommunerEffekterna i de olikai Sverige. enav

nedanstående figur.framgårmed 1,50 kr/skkrskatteväxling avca

omsorgsväxlingförFigur 7.2 Effekter kommuner av
Genomsnitt län kr/skkr.per

0,2

0.1

0 A

uppstår beskrivitseffekten mellan kommunernaDen orättvisa som ovan
och tillskjutandemellan landstingenspå grund skillnaden egnaav
kan också uppståmed genomsnittet. Orättvisorskattekraft i jämförelse

skattekraft mellan kommunernaskillnader iinom länen, beroende på egen
undvika omför-kostnadsövertagande. Ettoch ojämnt fördelat sätt att

skatteunderlaget ochskatteväxla på detdelningen enbartär att egna
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förändra den länsvisa utdebiteringen i inkomstutjämningen. sådantEtt
förfarande leder emellertid till kommunerna inte får något bidrag frånatt
inkomstutjämningen till den verksamheten,övertagna medan bidrag kan
utgå verksamheten hoskvar landstingen.ärom

Skatteväxlingar på grund huvudmannaskapsförändringar bör därförav
endast genomföras majoritet kommuner och landstingnär i Sverigeen av
genomför förändringen. skallDen då genomföras med enhetligen
skattesats i skatteutjämningssystemet det vägdamotsom svarar genom-
snittet de länsvisa skatteväxlingama. Strukturella skillnader utjämnasav
i strukturkostnadsutjämningen. någraOm endast län genomför huvud-
mannaskapsförändringar bör de genomföras avtalsvägen och regleras
inom länen. Det möjligt reglera avtalen finansiellt direktär iatt
skatteutbetalningssystemen. Det bästa dock landstingens ochär om
kommunernas utjämningssystem lika uppbyggda så effektenär att av
huvudmannaskapsförändringar kan regleras på länsnivå.
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8 Effekter förslagetav

Mitt förslag i korthet: föreslårJag särskilt regionalpolitisktatt ett
motiverat statsbidrag till främst glesbygdskommuner och ytstora
kommuner inrättas förkompensation långa avstånd, avsaknadsom

fungerande privat marknad och bidrag för näringslivs-av en som
befrämjande åtgärder. Statsbidrag regionalpolitisk karaktär börav
inte ligga inom för den kommunala strukturkostnadsutjäm-ramen
ningen. inoinregionala skatteutjärriningenDen i Stockholms län kan
upphöra utredningens förslag genomförs. Den modell förom
strukturkostnadsersättning jag föreslår bör omfatta samtligasom
kommuner.

8.1 Regionalpolitiska effekter

Skatteutjämningssystemen har tidigare alltid haft regionalpolitisktett
syfte. förslagen frånI 1960- och 1970-talen direkta regionalpolitiskatogs
hänsyn kommunerna indelades i skattekraftsklasser.när Genom att ge
stöd i skatteutjämningssystemet skulle inte andra regionalpolitiska
strävanden motverkas. års1976 kommunalekonorniska utredning ansåg
i sitt betänkande SOU 1977:78 de tagit sådana hänsyn till de olikaatt
kommunernas förutsättningar det inte behövdes något specielltatt
regionalpolitiskt hänsynstagande i skattekraftsklassindelningen. Ut-

somredningen beräknade merkostnader för följande faktorer påverkades
geografiskt läge och bebyggelsestrukturav

byggnads- underhållskostnaderoch-
transportkostnader-
uppvärmningskostnader-
kostnader för kallortstillägg-

och avloppskostnadervatten--
kostnader för och parkervägargator,-
kostnader för kollektivtrafik och Skolskjutsar-
vissa ospecificerade kostnader avstånd inom länen tillochstorap g a-
övriga delar Sverige Norrlandstillägg.av
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grundgarantier föreslogsDe år 1977 har sedan vissamedsom
justeringar förslageni gällt fram till i propositionen 1991/92: 150stort sett

statsbidragssystem.nyttom
Inom för utredningsarbetet har vi analyserat samtliga faktorerramen

ingick i 1976 års kommunalekonomiska utredning och beräknatsom
standardkostnadsavvikelser. vi beräknatDärutöver har merkostnader i
glesbygd för skolorganisationer med små skolenheter och för äldreom-

Vi har vidare beräknat strukturella merkostnader för admini-sorgen.
stration, och brandförsvar småi och kommuner. Detytstoraresor som
återstår tillägget från âr 1976 således ospecificerade kostnaderärav som

kostnader för från Norrland till övriga delar Sverige.avser resor m m av
föreslagnaDe mig standardkostnadsersättningama kan hänförasav som

till klimat, kallortstillägg och bebyggelsestruktur uppgår tillen ogynnsam
betydande belopp. Strukturtillägget till kommuner Arjeplog och Pajsom a-

ligger i storleksordningen 000 kronor invånare vilket6 motsvararper
utdebitering på sju kronor. glesbygdskommunemaFör i Jämtland ären

strukturtillägget mellan 3 000 och 4 000 kr/invånare. Malung erhåller
drygt 2 000 kr/invånare för gles bebyggelse och klimat.strängtett

Utredningen har således fler faktorer förin kompensera förvägt att en
gles bebyggelsestruktur tidigare utredningar. Beräkningar skattein-än av
täkter inklusive skatteutjämningsbidrag visar emellertid kommunernaatt

Gävle-Falun får minskade intäkter med vårt förslag till struktur-norr om
kostnadsindex jämfört med tidigare statsbidragssystem. Som framgår av
vad tidigare redovisats Norrlandskommunemas baskostnaderärsom
betydligt högre deras respektive strukturkostnadsersättning. kapitelän I
6 har vi utvecklat detta dels kan bero satsningstörreatt en
näringslivsbefrämjande åtgärder och svårigheter med kostnadstäck-att
ning vid exploatering bostads- och industriområden uthyrningsamtav av
industrihus. Dels kan det bero på den tidigare grundgarantin givit deatt
aktuella kommunerna möjlighet bygga sin service och investeraatt uten

kommuner i södra Sverige.änmer
minskningEn skatteintäkter och statsbidrag med 10 föröver procentav

kommunerna i Norrlands inland skulle medföra mycket negativa
regionalpolitiska konsekvenser. Med hänsyn till de tidigare skatteutjäm-
ningssystemens starka betoning de regionalpolitiska motiven kan det
finnas skäl till särskilt regionalpolitiskt statsbidrag. Detta skulleett
kompensera för långa avstånd, avsaknaden fungerande privatav en
marknad för många servicetjänster bidrag till näringslivs-utgörasamt ett
befrämjande åtgärder.

föreslårJag särskilt regionalpolitiskt motiverat statsbidrag tillatt ett
kommunerna införs. Bidraget bör koncentreras till glesbygdskommuner,

kommuner och kommuner där möjligheterna till arbete drastisktytstora
förändrats, i Bergslagen.t ex

Bidraget bör inte så det helt eliminerar de aktuellastort attvara
kommunernas inkomstminskning. Våra analyser visar många kommu-att

i flera avseenden har höga kostnader inte kan förklaras medner som
högre standard. regionalpolitisktän Ett statsbidrag bör liggaannat en

utanför strukturkostnadsutjämningen och finansieras direkt över stats-
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budgeten. Effekterna lägga in regionalpolitiska hänsyn i deatt gamlaav
grundgarantiema har redovisats i kapitel 6.6 inte varit korrekta,som utan
givit snedstyrande, avsedda effekter.

Det ingår inte direkt i utredningens uppdrag lämna förslag tillatt
utformningen regionalpolitiskt statsbidrag till kommunerna.ettav
Översiktliga beräkningar tänkbara förslag visar dock det skulleav att
behövas 600 0001 mkr för kompensera särskilt kommu-attca utsatta-

Den regionalpolitiska kompensationen har tidigare funnits inomner.
skatteutjämningssystemets grundgaranti varför det rimligtär detatt nya
statsbidraget finansieras det statsbidraget påsen. Detur gemensamma
innebär den samlade ersättningen utjämningsbidragatt minskar medav

70 120 kronor invånare och år för samtliga kommuner. Utred-ca per-
ningens kostnadsanalyser kan ligga till grund för utformningen detav
regionalpolitiska statsbidraget. Materialet bör dock kompletteras med
fördjupade analyser angående kommunernas näringsstruktur och
förutsättningarna för privata företag skall kunna fungera på kommersi-att
ella grunder.

8.2 Inomregional skatteutjämning

Kommunerna och landstinget i Stockholms län har sedan 1979 haft ett
inomregionalt skatteutjämningssystem för utjämning skattekraften iav
Stockholms län. Systemet påbyggnadär den statliga skatteutjäm-en av
ningen. Basen grundgarantin i denär statliga skatteutjämningen och
huvudprincipen bidragen skallär till kommuner haratt lågsom
skattekraft. Syftet också utjämnaär de ekonomiska förutsättningarnaatt
med avseende pâ vissa kostnadsfaktorer.

Från början utgick bidraget från landstinget i form garantinivå iav en
länets medelskattekraft. Från 1989 ändradesprocent sáav systemet att

Årdet finns ekonomisk för den inomregionala utjämningen.nu en ram
1993 denär 350 mkr. Utgångspunkten för nuvarande basnivånärsystem
100 rikets medelskattekraft. Utöver inkomstutjämningenprocent av
beräknas justeringsfaktor, där hänsyn till underskott förvärvskäl-ien tas
1a, inkomst inkomsttagare, kostnader för socialhjälp och hög andelper
utländska medborgare.

Med införandet inkomstutjämningen och med mitt förslag tillav
strukturkostnadsutjämning föreligger inget behov inomregionalav
skatteutjämning i Stockholms län. Utjämning faktorerna lág skatte-av
kraft, underskott i förvärvskälla och inkomst inkomsttagare skerper

grundgarantin i inkomstutjänmingen. Kostnaderna förnumera genom
socialhjälp och indikatorn på andra höga sociala kostnader finns beaktade
i utredningens strukturkostnadsfaktor för individ- och familjeomsorg.
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uppgår år 1993 till följande belopp.De inomregionala bidragen

Stockholms 1993Tabell 8.1 Inomregionala bidrag i län
Bidrag i milj. ikr och andelar procent

BidragBidrag 1993 andelKommun som av
skatteintäkter bidrag,och
utredningensförslag

108,5 7,4Botkyrka
2,4Haninge 30,7
0,9Huddinge 13,8
3,1Norrtälje 29,2

16,3 3,8Nynäshamn
1,0Sigtuna 6,4
5,9Södertälje 96,9

Upplands-Bro 20,9 5,1
Vallentuna 6,1 1,5

3,315,0Yärmdö
Osteråker 6 2 1,1

8.3 EG-aspekter

sittdirektiven beakta EG-aspekter i arbete. EGUtredningen skall enligt
vilket innebär frågor skallarbetar efter subsidaritetsprincipen, avgörasatt

konkurrensen ochpå möjliga nivå såvida inte åtgärderna hämmarlägsta
fårfria Skatte- och skatteutjämningssystemde marknaderna. avgöras av

företag.Sveriges riksdag så länge de inte direkt subventionerar Struktur-
kostnadsutjämningen internt omfördelningsinstrument mellanär ett
kommunerna innebär subventioner till företag påverkar denoch inga som
fria konkurrensen.

hävdas skatteutjämnings- och struktur-Det kan kanske istället att ett
har stöd i EG:s riktlinjer. Glesbygden ikostnadsutjämningssystem

gällerNorrlands inland i särklass bäst till det delligger när att av
från struktur-gemenskapens regionalpolitiska Satsningar EG:sresurser.

fonder förutsätter den svenska regeringen medemellertid att svarar upp
addidativa.lika insatser EG. EG:s satsningar skall Ett välstora varasom

utvecklat skatteutjämningssystem kan god bas i sådanavara en gemen-
satsningar, eftersom det medför kommunerna kan bidra medattsamma

infrastruktur och god service.

effekter8.4 Samhällsekonomiska

fördelar statsbidragen till kommunernaDet statsbidragssystemetnya som
efter och inte med specialdestinerade statsbidrag hargenerella principer

fråndiskuterats samhällsekonomisk synpunkt två utgångspunkter.ur
fårutgångspunkten kommunerna själva bestämmaDen är attena om

utgifter möjligheter service ochsina har de större göraöver att ge
regelstyrda statsbidrag.investeringar efter lokala behov med Detän ger

Vårt förslag till strukturkost-totalt för insatta medel.störresett nyttaen
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nadsindex förhindrar på intet kommunernasätt kan fritt ochatt agera
lokalt. Staten kan inte de valda variablema kommunernasstyragenom

producerasätt service.att
Den andra utgångspunkten kommunernaär inte får några incitamentatt

till utbyggnader eller investeringar där vinsten eller finns inyttan ett
samhällsekonomiskt och inte i kommunalekonomiskt perspektiv. lett
remissvaren till kommunalekonomiska kommitténs betänkande fleratog
instanser detta problem. Det framförär allt utbyggnadenupp av
barnomsorgen utbyggnad och inriktning gymnasieskolansamt av som
berörs, där intäkterna till samhället intäkternaär tillstörre än kommuner-

Även benägenheten näringslivssatsningargöra och infrastrukturin-attna.
vesteringar har berörts. Kritiken har framför allt riktats denmot
långtgående utjämningen i inkomstsystemet där kommunerna endast får
behålla maximalt 5 den ökning det skatteunderlagetprocent av av egna

insatserna eventuellt skulle Kommuner harsom ge. som en egen
utdebitering ligger under den länsvisa får dessutom minskadesom
skatteintäkter vid ökning det skatteunderlaget.en av egna

De samhällsekonomiska effekterna olika kommunala insatser iav
förhållande till statsbidrags- och skatteutjänmingssystemen måste med
nuvarande granskas dels från intäktssidan, dels från kostnads-system
sidan. För det första kan konstateras målen långtgående inkomstutjäm-att
ning och stark incitamentstruktur i inkomtsystemet står direkten emot
varandra och inte kan förenas. Om inkomstutjänmingsmâlet kvarstår
måste incitamentsstrukturen sökas på utgiftssidan, d i strukturkost-v s
nadsutjämningen eller via direkta stimulanser till kommunerna. Vidare
måste inkomst- och utgiftsresonemangen skiljas från varandra såtillvida

inte diskussioner kostnademas påverkbarhetatt används motivom som
för lägre inkomstutjämning. Möjligheterna bedriva undervisningen att
efter fastställda mål till lägre kostnader har ingenting med skatteunderlag
och skatteintäkter göra.att

Kritiken bristande incitament i inkomstsystemen gårmot påut att
kommunerna skulle avstå från utbyggnader eller indragningar,göra t ex
inom barnomsorgen, eftersom skatteintäktema inte minskar servicenom
upphör. Kommunen får kompensation föräldernäven hemmaär ochom
sköter tillsynen istället för förvärvsarbeta. Generellt kanatt sägas att
inkomstsystemet både har incitamentsstruktur i den bemärkelseen svag

beskrivits också mycket starkt incitament i densom ettovan, men
bemärkelsen kommun har så brister iatt sin servicestoraom en att
familjen flyttar så förlorar kommunen både skatteintäkt och statsbidrag
för hela familjen. Incitamentet behålla och Öka antalet invånareatt är
mycket starkt i fungerandeI samhälle med fungerandesystemet. ett en
demokrati torde den politiska och möjligheterna för invånarnaprocessen

"rösta med fötterna", d flytta,att betydligt starkare stöd förettv s vara
utbyggd och fungerande service någraän ökningen procents av

incitamentet i inkomstutjämningen. Motsvarande kan förasresonemang
vad gäller främst samhällsekonomiskt motiverade näringslivsåtgärder med
syfte skapa fler arbetstillfällen och i längden fleratt invånare.
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samhällsekonomiska teorierbradet ocksåIbland kan avstämmaattvara
inkomstutjämning bragällerSverige har vadverkligheten. ettmot

mångakommuner har underSverigesunderlag. Merpartenempiriskt av
via skatteutjärnnings-inkomstutjänmingssystemår funnits inom ett

År våraVi har i223 kommuner.omfattade1990 systemetsystemet.
bamomsorgsutbyggnaden mellanskillnad istudier inte märkt någon större

skatteutjänmingen. Derespektive utanförinomliggerkommuner som
för sig kan bero påvilket i ochmycket små,skillnader finns är attsom

statsbidrag till barnomsorgen.specialdestineradefunnitsdet
insatsernanäringslivsbefrämjande åtgärder ärdet gällerNär per

skatteutjärrmingenligger inombetydligt i kommunerinvånare större som
möjligheter få vinsterhaftutanför ochliggerjämfört med de attsomsom

skatteunderlaget.detökning egnaavgenom en
inkomstutjäm-incitamentsstruktur iökaddärförMin slutsats är att en

för samhällseko-effekter. Incitamentenbegränsadeharningen endast ett
i utgiftssystemen. Kommuner-istället sökashandlande börnomiskt riktigt

bidrag i påsemed allaerhålls bästrationaliseringarincitament till ennas
uppgifter lokalt efterlösa sinaför kommunernaoch möjligheter att egna

samhällsekonomisktdetaljstyming.statligochförutsättningar utan
premierasåtgärdernas effekterstödjasinsatser kanlönsamma attgenom

förkompensationfår den vägenstrukturkostnadsindex. Kommunernai
statsbidrag användas.specialdestineradeundantagsfall kansina insatser.

förvärvsfrekvenserföräldrarnasbamomsorgsindex ingårI vårt som
utbyggnadmedel. Enfördelningenfaktorer imycket tunga avav

intäkter tillökadeförvärvsarbeteökatbarnomsorgen ett gersom ger
servicenivån ökatendast höjerutbyggnadermedankommunen, utansom

samhällsekono-torde medbidrag. Detinte någotförvärvsarbete ettger
index utarbetasföreslår ocksåViincitament.miskt rätt ettsynsätt attvara

gymnasieskolan.utbyggnadvarieradstimulera tillkan avensom
sysselsättningsåtgärderverksamheter kommunernasandraFör t exsom

ekonomisktfrämsteftersom detstatsbidrag, ärföreslås direkta staten som
Även flexibilitet talar förarbetslöshet. behovethögdrabbas storavav en

detta fall.specialdestinerade bidrag i
inkomstutjämningen kan också haiincitamentsstrukturstarkEn

ochMed planeringnegativa konsekvenser.samhällsekonomiskt etten
och/eller socialamed låga inkomsterinvånareagerande medför attsom

sindels höjakan kommunenfrån kommunen,problem flyttar ut egen
genomföras medkansociala kostnader. Detskattekraft, dels undvika

avgiftspolitik premierarinriktning ochbostadsbyggandetshjälp somenav
enligt forskningensegregerade samhällenbefolkning. årviss typen av

synpunkt stötandedennakostsamma. Detsamhällsekonomiskt är att ettur
befolkningssammansättningensidigharflertal kommuner snartensom

och inte heller denskatteutjämningssystemet vägensig utanförbefinner
kostnader.socialabidrar till andra kommuners

strukturkostnadsindex har skapatvårt förslag tillvi iJag attanser
jagVidareoch bibehållen barnomsorg.för utbyggnadincitament anserav

stimulerarstrukturkostnadsutjärnningenifaktor bör föras inatt somen
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Övrigavarierad gynmasieutbildning. åtgärder främjar närings-en som
livets utbyggnad stimuleras bäst den inkomstökning erhållsgenom som

fler invånare bor inär kommunen. Faktorema för sociala merkostnader
kompenserar kommuner med höga kostnader för individ- och farniljeom-
sorg.

8.5 Strukturkostnadsutjämning och
inkomstutjämning

Förslaget till strukturkostnadsindex omfördelar totalt 3,7 miljarder kronor
mellan de kommuner får bidrag för strukturella kostnader och behovsom
och de bidrar struktur. Under förutsättningsom attgenom en gynnsam

på rättvist speglar strukturellasätt skillnadersystemet mellanett
kommunerna bör strukturutjämningen mellankommunaltettses som
utjänmingsinstrument för kommunerna likvärdiga ekonomiskaatt ge
villkor. Enligt direktiven skall inte delta finansiellt i utjämningen.staten
Utjämningen skillnader skall ske bidrag från kommuner medav genom

struktur till kommuner med struktur. Genomgynnsam ogynnsam
spärregler i inkomstutjämningen uppfyller inte de målsystemet som anges
i direktiven. Kommuner med struktur har högreen gynnsam som en egen
skattekraft den garanterade bidrar inte tillän strukturkostnadsutjäm-
ningen. våraI beräkningar för 1993 det 207 miljonerär kronor som sex
kommuner med hög skattekraft och struktur får behållaegen gynnsam
och den påsen. Effekterna kommer blitas störresom ur attgemensamma
allt eftersom påsen realt minskar och fler kommuner faller systemet.ur
Ur denna synpunkt bör det statliga utjämningsbidraget utformas så allaatt
kommuner inordnas i Det problemet med inkomstutjäm-störstasystemet.
ningen bekantär besparingar oförändrad elleratt statenssom genom en
minskad påse enbart får bäras de kommuner befinner sig inomav som
skatteutjämningssystemet.

Jag den det totalaöversyn påbörjatsatt inomsystemetanser av som
regeringskansliet bör fasta på strukturkostnadsutjämningen börta att vara
total, omfatta alla kommuner och mellankommunal reglering.ses som en

8.6 Förslagets införande och avtrappningsregler

Den föreslagna strukturkostnadsersättningen införas i statsbidrags-avses
från år 1995. Ersättningen för enskilda kommunersystemet kommer som

tidigare redovisats bli lägre för många kommuneravsevärt föreatt än
statsbidragsornläggningen år 1992. finnsDet kommuneräven fårsom

ÄDEL-kompensationavsevärda inkomstökningar. Före och ett nytt
regionalpolitiskt motiverat statsbidrag får kommunerna i Norrbotten,
Västerbotten, glesbygdskommunema, nâgra kommuner i Bergslagen och
förortskommuner till Stockholm inkomstrninskningar.större inkomsterna
ökar framförallt i mellersta och södra Sverige inklusive Malmö och
Göteborg.

5 13-0415
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Det regionalpolitiska statsbidraget förbättrar, det genomförs, lägetom
för glesbygdskommuner och förmodligen också förläget kommuner i
Bergslagen. Den föreslagna mellankommunala skatteutjämningen för
ÄDEL verksamheterdet möjligt avveckla vadgör är större änatt som

genomsnittliga behov.motsvararsom
Även återstående minskningarinkomstökningar och kan be-vara

tydande. Jag föreslår därför avtrappning nuvarande inkomstermoten av
modell mellani nuvarande Förändringarna 1994 ochsystem.samma som

1995 inkomsterna fâr maximalt bli och därefter maximalt1,5 procentav
3 år tills den inkomstnivân uppnåtts. Till inkomsterna iprocent per nya
det statsbidragssystemet skall läggas eventuellt regionalpolitisktettnya
bidrag.
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9 Förslagets fortlevnad

Mitt förslag i korthet: föreslagnaJag det skallatt systemetanser
modifieras årligen med hänsyn till eventuella förändringar i lag-
stiftning, regeländringar, huvudmannaskapsförändringar Minstetc.

femte år det nödvändigt genomgripandeär göra översynvart att en
Förslaget uppdateras årligen förändringarmed i desystemet.av var-

iabler finns tillgängliga befolkning, förvärvsfrekvenser m.som m
En fortlöpande uppdatering utjämningsmodellen kräver folk-attav
och bostadsräkningarna genomförs femte år. I fall måstevart annat
de för utjärnningsmodellen erforderliga uppgifterna tillgängligagöras
på sätt.annat

9.1 Uppdatering dataåtkomstoch

föreslagnaDen modellen för beräkning strukturkostnadsersättningarav
baseras på kostnadsuppgifter, fasta i beräkningsfunktionerna,parametrar
variabler och fasta ersättningsvärden.

föreslårJag kostnadsuppgiftema, och de fastaatt parametrarna
ersättningsbeloppen låses i modellen och givna mellan uppdateringstill-är
fällena variablerna faktorerna uppdateras årligen eller så oftaattmen
det möjligt. till förändradär Hänsyn åldersstruktur kommunernai tasen

standardkostnadsersättningen för grundskolan automatisktatt tgenom ex
ökar andelen åringarnär 7-15 ökar. Den genomsnittliga strukturkost-
nadsersättningen 653 kr invånare kan således17 förändras tiden,överper
dels förändringar mellan kommunerna och dels för-genom genom

iändringar i riket totalt.
Kommunernas genomsnittliga strukturkostnadsersättning 17 653 kr/inv

i 1991 års priser bör dessutom räknas till aktuellt år med nettopris-upp
index, vilket innebär samtliga delposter räknas medatt upp samma
belopp.

De variabler ingår i utredningens modell och kräver ärligsom som
eller kontinuerlig uppdatering redovisas i tabell 9.1 tillsammans med de
källor från vilka uppgifterna hämtats.
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Tabell 9.1 strukturella faktorer och deras källor, uppdateringsbehovsamtresp

Faktor Variabler Källor Uppdateringsbehov

Ärligt1-2, 3-6, 7-9 SCB, Befolkn.Barnomsorg Andel barn stat.
Barn med förälder arbetarsom BO-enkättimmar/vecka SCB, Arligt25resp

SCB, Kommunstat. ArligtSkattekraft
förälderAndel barn med ensamst.

16 tim./vecka SCB, BO-enkät Arligtarbetarsom
SCB-rutor årBebyggelsetäthet Fast vart 5:e

ÅrligtSCB, Befolkn.Grundskola Andel barn 7-15 år stat.
utomnordiska+Hemspråk

SCB, Befolkn. Arligtfinska medborgare stat.
Glesbygdstillägg SCB-rutor Fast 5:e årvart

Ärligt16-18 år SCB, Befolkn.Gymnasieskola Andel ungdomar stat. Årligtinackordering CSN möjligtAndel med om
kvinnorIndivid- Ensamstående med

FoB Vart 5:e år helst oftarefamiljeomsorg barn 0-15 år
18-39 år FOB Vart 5:e år helst oftareFlyttande

Utomnordiska finska+
SCB, Befolkn. Arligtmedborgare stat.
SCB-rutor årBebyggelsetäthet Fast vart 5:e

Ärligt85-w SCB, Befolkn.Aldreomsorg Andel 65-74, 75-84, stat.
år helst oftareEnsamstående/sambo FoB Vart 5:e

Socioekonomisk FoB helst oftareVart 5:e årgrupp
SCB-rutor årGlesbygdstillägg Fast vart 5:e

l SCBs bamomsorgsenkät.

fortlöpande uppdatering utjämningsmodellen kräverEn attav

barnomsorgsundersökningar genomförs årligenSCB:s-
och räkenskapsstatistik uppdateras årligenSCB:s befolknings--

befolkningsuppgifter kilometer-statistikproduktionen vad avser per--
samarbetsprojektet mellank SCB-rutors attrutor tryggas genom

och Centralnämnden för fastighetsdataSCB, Lantmäteriverket LMV
erforderligaCFD tilldelas samtresurser,

genomförs femte âr.folk- bostadsräkningarna FoBoch vartatt-

modifieras årligen med hänsyn till eventuellaSystemet behöver
huvudmarmaskapsförändringarförändringar i lagstiftning, regeländringar,

funktionerna förändras ellerbl leda tillDessa kan attattm m. a
standardkostnadsersättningar tillförs eller bort.tas

höja kvaliteten i äldreomsorgsberäkningarna ochFör ytterligareatt
fortsatt uppdatering det önskvärt ULF-under-möjliggöra är atten

Levnadsförhållanden genomförsSCB:s Undersökningsökningarna av
utanför Stockholms-urval. Vidare bör flera kommunermed störreett

ÄSIM-studiernamätningar iområdet genomföra motsvarande sesom
kostnadsskillnader inom äldreomsorgen" förbilaga "Behovs- och4 att

representativt urval.ett mer
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Minst femte år nödvändigtdetär genomgripandegöravart att en mer
dels för få aktuella kostnadsdataöversyn och dels försystemet, att attav

kunna hänsyn till förändringar i den kommunala verksamheten.ta
Ett exempel förändring den uppkomna arbetslöshetssituationenären

på kort sikt behov socialbidrag och på längre siktstörresom ger av som
kan innebära förökade kostnader bl missbruksvård. En fördel medstora
den valda metoden analyser delområden kan löpande ochär görasatt av
revideras i modellen förändras.hela behöverutan att systemet

9.2 Folk- och bostadsräkningarna

Som framgår flertaltabellen det uppgifter hämtasär ettav ovan som ur
folk- och bostadsräkningarna Enligt uppgifter kommit tillFoB. som
utredningens kännedom, har 90-kommissionen för avsikt föreslåFoB att

FOB:ama i framtiden skall tionde istället för femte år.görasatt vart vart
Om regering och riksdag ställer sig bakom FoB 90-kommissionens

förslag det viktigt de för utjämningsmodellen erforderligaär att upp-
gifterna tillgängliga Alla generella utjämningssystemgörs sätt.annat
kräver fördelningsnycklar. Om dessa nycklar tio år gamla kan det bliär
svårt skapa trovärdighet för utjämningssystemet. framgårSomatt av
äldreomsorgsstudien uppgifter kön, ålder, ensam-/sammanboendqär om

socio-ekonomisk bakgrund, mycket betydelse för kost-samt storav
naderna inom äldreomsorgen. Uppgifter socio-ekonomisk bakgrundom
och samboförhållanden kan idag endast erhållas FoB-statistiken.ur
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Särskilt yttrande
CarlssonAnnaexpertenav

Utredarens uppgift har varit utveckla principer och metoder föratt
utjämning strukturellt betingade kostnadsskillnader mellan kommu-av

Syftet kommunernaär likvärdiga ekonomiska förutsättningar.attner. ge
För uppnå detta har omfattande kartläggning kommunernasatt en av
kostnader inom olika sektorer genomförts.

Metodik

Angreppssättet detaljstudier olikaär sektorer erhålla kun-att genom av
skaper strukturella orsaker till kostnadsskillnader mellan olika kom-om
muner.

I de strukturella kostnadsskillnadema.nästa Ett sådantsteg summeras
tillvägagångssätt förutsätter de strukturskilj ande kostnaderna beräknasatt
på enhetligt Så har inte skett. Olikasätt. omständighetertyvärr harett
tvingat utredaren använda olika metoder för de valda sektorerna.att

När det gäller kommunernas kostnader för barnomsorg och individ-
och familjeomsorg har beräknat de strukturella kostnaderna medman
hjälp regressionsanalys. Utifrån denna analys har enskilda kommu-av

behov kvantifierats.ners av resurser
Inom andra sektorer redovisas inga beräkningar de strukturellaav

merkostnadema. ställetI har utredaren gjort antaganden kommuner-om
behov för bedriva verksamhet inom dessa sektorer.attnas av resurser

För färdtjänsten har skillnaderna i kommunernas kostnader uteslutande
antagits bero på standardskillnader. Antagandet det inte finnsgör att
någon faktor kompenserar för strukturella skillnader på dettasom om-
råde.

För kollektivtrafiken situationen den omvända.är Utredaren härantar
skillnaderna i kommunens kostnader helt hänförbaraatt är till struktu-

rellt betingade merkostnader. föreslagnaDet strukturtillägget grundas
därför på kommunernas redovisade kostnader. innebärDet utredarenatt
utgår ifrån finnsdet inte standard- och effektivitetsskillnader mellanatt
kommuner på detta område.

fallI de de strukturellanär kostnaderna har beräknats med regression-
sanalys finns två variabler, signifikanta. Vissaår variablertyper av som
påverkar direkt de kommunala kostnaderna. Andra variabler fångaanses

företeelser i sin direkt påverkar kostnaderna, kausalitetentur ärupp som
indirekt. Anledningen till sådana variabler ingår i analysen deatt är att
samvarierar väl med kostnaderna. Utifrån denna samvariation konstrue-

orsakssamband. Sålunda skattekraften i kommunettras anses en vara en
god indikator på den informella ekonomins betydelse. Hög skattekraft
tolkas liten informell ekonomi, vilket i sin leder tillsom en tur stor
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efterfrågan Tvivel kan riktigheten i dettapå barnomsorg. resas om
resonemang.

geografiskaDet läget

ambitiöst försökpåpekats i utredningen mycketSom görs ett attovan
djupgåendefånga de kommunala strukturkostnadema göraattgenom

vissa sektorer. Metoden har varit analysera varjeanalyser inom att
ihop de enskilda delarna till hel-sektor för sig för sedan lägga ettatt

Utgångspunkten god bild helheten.hetsindex. är att en avsumman ger
Utifråninte hur relevant bilden helhetenProblemet viär att vet av

bliutgångspunkt skulle sannolikt bilden Resultateten annan.en arman
brister, utgickillustrerar, alla tekniska detta. DärKEK:s arbete trotsav

resultat.från helheten och fick helt annatettman
de strukturella skillnader utredning-uppenbart förutomDet är att som

strukturella förhållanden intehar identifierat finns andraäven somen
inte fångarfångats felkälla kan analysenhar En att upp mer-upp. vara

kangeografiska läget. Sådana merkostnaderkostnader på grund detav
kombination faktorerresultat kommun harett att av somvara av en en

liten och isolerad arbetsmarknad,liten befolkning utgör ogynn-som en
perifertbefolkningsutveckling, utspritt bosättningsmönster, geogra-sarn

få tillfiskt långa avstånd till och möjligheterläge med större centra --
peri-utredningen bortser från detta, missgynnassamverkan. Genom att

fert belägna kommuner.
föreslår därförUtredaren medveten denna svaghet. Hanär attom

särskiltmed sådana egenskaper skall kompenseraskommuner ettav
utanför strukturella utjånmingen.regionalpolitiskt bidrag ligger densom

fristående faktor, vilken före-kriterier behandlas därmedDessa som en
Ävenslås sådana geografiskt betingadekompenseras i särskild ordning.

kan påverka, borde ha istrukturkostnader, kommunerna inte rymtssom
den framtagna modellen.
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Principer metoder för kostnadsutjämning mellanoch
kommuner

Dir. 1992:77

Beslut vid regeringssamrnanträde 1992-06-25

Statsrådet Westerberg anför.

för principer förEn särskild utredare tillkallas utveckla och metoderatt
utjämning kostnadsskillnader kommuner.strukturellt betingade mellanav

årets 1991/92:150, del FiU29,I kompletteringsproposition prop. II,
rskr.345 föreslås statsbidragssystem för kommunerna. Detett nytt
föreslagna statliga utjämningsbidraget består delar: bidrag förtre ettav
utjämning skatteinkomster, tillägg till ellerkommunernas dragett avav
från opåverkbara skillnader i för-bidraget grund strukturellaav
hållanden och tillägg för befolkningsminskning. Riksdagen har beslutatett
i enlighet förslaget. propositionen aviserades vidaremed I att en

principer förskall tillsättas för utveckla och metoderexpertgrupp att
betingadeutjämning skillnader i strukturellt kostnader mellanav

kommuner.
Omläggningen till syftestatsbidragssystemet har skapa likvärdigaattav

ekonomiska uppnåsförutsättningar för kommunerna. Detta huvudsakligen
viss inkomstnivå måste också tillMenatt garanteras.genom en man se

kostnaderna, och där skiljer sig kommunerna från varandra. Enavsevärt
del har valt service andra har valt mindre. Vidare skiljeratt attge mer ge
sig kommunerna effektivitet. Tillvad gäller del berorstoren
skillnaderna också på skillnader i strukturella förhållanden. Med detta

sådana skillnader hänger med dels medborgarnaattavses som samman
i olika kommuner kan ha olika behov kommunal service, dels attav
kommunens struktur i övrigt leder till kostnaderna för produceraatt att
likvärdig kommunal service kan variera.

variationer viktigtDet bakgrund dessa inkomstär utövermot attav
utjämningen utjämna de strukturella skillnaderna mellan kommunerna
inom för bidragssystemet.ramen

De principer för utjämning föreslås propositioneni byggersom
kommunalekonomiska kommitténs förslag till statsbidrag till kommunytt

SOU 1991:98. Förslaget har i denna del kritik från remissmöttner
instansema. Med hänsyn till utjämning skillnader i strukturelltatt av
betingade kostnader viktig del i rättvist bidragssystem bör därförär etten
principerna för detta utredas ytterligare.

Uppdraget

Utredaren skall utveckla modell för utjämna skillnader i strukatten
turellt betingade förkostnader inom det statsbidragssystemet.ramen nya
Skillnader omfördelningsmodellenskall in i skall grundasvägassom
förhållanden kommunen inte kan påverka. En utgångspunkt börsom vara
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alla kommuner efter utjämningen skall ha likvärdiga ekonomiskaatt
förutsättningar för bedriva kommunal verksamhet med givenatt en
ambitionsnivå.

Utredaren förbör granska olika metoder och jämnamätaatt ut
kostnads skillnader. Kommunalekonomiska kommittén föreslog metoden

bygger på s.k. multipel linjär regressionsanalys. Andra metoder kansom
tänkbara.vara

utgångspunktEn skall inte deltar finansiellt iatt statenannan vara
utjämningen. Detta innebär skillnaderna bör utjämnasatt attgenom

fördelas från kommuner med struktur till kommu-resurser om gynnsam
med struktur. Metoden föreslås skall ocksåner ogynnsam som vara

förenlig med övriga delar det statsbidragssystemet.av nya
Utredaren skall föreslå relevanta faktorer på rättvist sättettsom

återspeglar olikheter i kostnader beroende strukturella, för kommu
opåverkbara, förhållanden. Objektiva grunder för fastställa varjeattnerna

strukturfaktors betydelse skall eftersträvas.
faktorer kommunalekonomiskaDe kommittén föreslog grundsom som

för strukturkostnadsutjämningen âldersstruktur, social struktur,var
gleshet och klimat. Remissinstansema framförde synpunkter på kommit-
téns förslag faktorertill och lämnade alternativa förslag. Utredaren bör
därför kritiskt faktorergranska de föreslagits dels kommittén delssom av

remissinstansema.av
Vid valet faktorer skall utredaren särskilt uppmärksamma attav sam

hällsekonorniskt snedstyrande effekter undviks.
Sådana kostnadsskillnader mellan kommuner beror på variationersom

i serviceutbud, servicekvalitet, grad avgiftsñnansiering och effektivitetav
bör inte ligga till förgrund kostnadsutjänmingen. Utredaren skall särskilt
redovisa och i så fall hur sådana kostnadsskillnader har hanterats iom
modellen.

Vid val kostnadsdeñnition bör utredaren beakta vissa kostnaderattav
tagits och till andra lämnas specialdestineradeöver bidrag.staten attav
Även i övrigt skall utredaren efter använda rättvisande data ochsträva att
redovisning. Möjligheter till kontinuerlig och säker dataátkomst som
underlag för modellen särskiltbör uppmärksammas.

Utredaren skall lämna förslag rörande modellens löpandeäven upp
datering.

Ytterligare fråga bör utredas de grundläggande syftenären som om
den inomregionala utjämningen i Stockholms lån tillgodoseattsom avser

kan inrymmas deni modell för kostnadsutjämning utredarenanses som
skall föreslå.

Utredningsarbetet

Den särskilda utredaren bör biträdas eller flera referensgrupper,av en
med insiktgod i kommunala förhållanden.

Utredaren skall beakta direktiven till samtliga kommittéer och särskilda
utredare angående dels utredningsförslagens inriktning dir. 1984:5, dels
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beaktande EG-aspekter i utredningsverksamheten dir. 1988:43, delsav
redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50.attom

Ett för strukturkostnadsutjämning skall kunna gälla från dennytt system
ljanuari 1995.

Utredningsarbetet skall avslutat den 31 maj 1993.senastvara

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för Finansdepartementet

tillkalla särskild utredare med uppgift utveckla principer ochatt atten
metoder för strukturkostnadsutjänming mellan kommuner,
besluta ledamöter i referensgrupper, sakkunniga,att experter,om
sekreterare och biträde utredaren.annat

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna föratt att
utredningsarbetet skall belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningar
m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hernställan.

Finansdepartementet
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kostnadsvariationerKommunala -

studie 1990-1991barnomsorgenEn av

Weinbergoch SusanneBritta Schwarz

l Inledning

Frågeställningarl

expanderat under följd år ochkommunala verksamheten harDen en av
bruttonationalprodukten. Intresset förväsentlig andelutgör numera en av

kostnadsjämförelser har därmedkostnader och kommunalakommunernas
SCB årligen "Vad kostarSedan 1987 publicerarnaturligen ökat.

gjordes ingåendekommun". 1991verksamheten i din Hösten en mer
"Jämförelsetal för Socialtjän-område,undersökning inom socialtjänstens

1990.sten
kostnadsjäm-för kommunalaforskningen har intresserat sigInom man

perspektiv har frågan blstatsvetenskapligtförelser flera skäl. Ur ettav
följdmellan kommunernavilken utsträckning skillnadernagällt i är ena

omgivningsfak-viljeinriktningen eller bestämsden politiska externaavav
för-befolkningsstruktur, geografiskaarbetsmarknadsstruktur,torer, t ex

etc3. ekonomisk effektivitet har bl lett tillhållanden förIntresset atta
för kunna identifiera "godajämföra olika kommunersökt attman

effektiviseringsâtgärder inom andraidéer tillexempel" och på så sätt ge
i samband med olika revideringarkommuner. Vidare så har avman

kostnadsskillnader mellanfå vilkastatsbidragssystemet velat kunskap om
omgivningsfaktorer,faktorer,kommunerna beror externa somsom

i sammanhangpåverka. brukar dettakommunerna själva inte kan Man
kostnader och problemeteller opåverkbaratala strukturella kostnaderom
så kommunerna fårvarit utforma statsbidragssystemethar då attatt

för strukturella merkostnader.kompensation
kostnader och kostnadsvariationerföreliggande studie undersöker vil

genomförts uppdrag strukturkost-inom barnomsorgen. Studien har av
föraktualiserats detnadsutredningen och har således systemnyaav

den Kommunalekonom-statsbidrag till utarbetadeskommunerna avsom
således98. Frågan gäller huriska Kommittén KEK, SOU 1991: ytterst

förkommunalt strukturindex barnomsorgenkan konstruera ett somman
resursbehov.beaktar skillnader i kommunernas

1 beräkningenSusanneWeinbergs främst kap 3 och enhetskost-medverkan avavser
jfrnaden l.appx

2 Socialstyrelsen1991:3. Svenskakommunförbundet, ochKommunala Jämförelsetal
Statistiska Centralbyrån.
3 kap 5 i J-E Lane och S.Jfr "Bestänmingsfaktorer för kommunala kostnader",t ex

organisation". SNS FörlagBack: "Kommunernasaffärer ekonomi, verksamhetoch-1991.
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I KEKs strukturindex för barnomsorgen beaktas endast skillnader i
demografiska förhållanden. Kostnaderna för barnomsorgen fördelas på
två åldersgrupper, 1-6 år och 7-9 år, och kommunernas behov av

deras andel barn i dessa åldersgrupper. Detmotresurser anses svara nu
aktuella problemet gäller det också finns skillnader mellan kommu-om

kostnader barn i dessa åldersgrupper och i så fall vad ärnernas per som
orsaken till dessa skillnader. Och i vilken utsträckning beror skillnaderna
på interna förhållanden kommunen själv rår effektivitetöver, tsom ex
och servicenivå Finns det också skillnader beror på externasom
faktorer, omgivningsfaktorer, skillnader i bamantal.utöver Det kan t ex
här gälla faktorer påverkar behov/efterfrågan eller produktionsförut-som
sättningar, onsprisläge.t ex

1.2 Projektinriktning

Det framgår redan befintliga statistiska publikationer det finnsatt storaav
skillnader mellan kommunernas bamomsorgskostnader, både om man
räknar kostnad kommuninvånare och kostnad barn i kommunenper per
i aktuella åldersgrupper, jfr tabell 1:1. Vid beräkningen kostnadenav per
barn har här begränsat sig till åldersgruppen 1,5 till 9 år.man

Vi i tabellen det olika kommuner harär lägst/högstattser som
kostnader i de två fallen. beror påDetta de demografiska skillnaderna
mellan kommunerna. Att kostnaden invånare låg kan bero påär attper

kommun har jämförelsevis få förskolebarn och behöver inte bero påen
låg kostnad barn årunder 7 eller barn 1,5 9 år. Det ärtper ex per -
därför givetvis naturligt såsom i KEKs strukturindex, beakta andelenatt,
barn i olika åldersgrupper.

Tabell 1.1 Barnomsorgskostnad kommuninvånare och ålders-barn iper per
l,5-9 årgruppen

Bruttokostnad, kr

Kostnad Kostnadper per
invånare barn 1,5-9 år

Minimum 2 317 Vindeln 20 403 Ydre
Medel 3 808 Norrtälje 35 394 Kramfors
Maximum 6 616 Sollentuna 69 002 Stockholm

Källa: Vadkostar iverksamheten Din kommun Bokslut 1991.Kommunförbundetoch
SCB.

Skillnader i kostnader barn i aktuella åldersgrupper kan i principper
bero på två faktorer, omfattningen kommunens barnomsorgs-typer av av
verksamhet, "servicevolymen", och skillnaden i "enhetskostnad", dvs
kostnad producerad bamomsorgstjänst, heltidsplats påtper ex per
daghem. Vi har i studien sökt särskilja dessa två faktorer och analyserat
dem Det emellertid inte givetär vad skall karakteriserasseparat. som

skillnad i "servicevolym" respektive skillnad i kostnadsom per pro-
ducerad serviceenhet eftersom barnomsorgen omfattar flera barnomsorgs-
former. För barn under skolåldem finns daghem, familjedaghem och

förskola.öppen För skolbarn finns fritidshem och familjedaghem, med
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får plats i daghem i sk utvidgadeförekommer också skolbarndet att
barnomsorgsform kostnadenKostnaderna beror påsyskongrupper. men

på olika vistelsetider.också variera beroende Maninskrivet barn kanper
heltidsplats. Vidare har"serviceenhet"brukar därför definiera som enen

olika barnomsorgsformerfall tilldelat heltidsplatser inomi delman en
jämförbara.bli kostnadsmässigtolika vikter för de skaatt

till skillnadernaidentifiera orsakernainte oproblematisktDet är att
i servicevolymbarnomsorgskostnader. Skillnadermellan kommunernas

andelen inskrivna barn ellerskillnader ihar brukat beskriva somman
och olikaOlika ambitionsnivåer därmedskillnad i utbyggnadsgrad.

skillnaderna. kötidema haranledning till Menkötider har setts som en
åretunder detminskat många kommuner haroch rapporteratsenaste att

kvar i kön sådanaefterfrågan och dede kunnat tillgodose är äratt som
frågan därför detaktuellainte önskar plats omgående. Den är omnusom

falloch vad detta i såefterfrågan i olika kommunerfinns skillnader i
kommunexempel andelen inskrivnavisar för någraberor på. Tabell 1:2

valt kommun1991. Vi har här delsförskolebarn och skolbarn i dec en
medi landet och dels kommunerungefär medelnivånmotvararsom

andel.lägsta/högsta

skolbarn december 1991förskolebarnTabell 1.2 Andelen inskrivna resp
Procent

7-12 år7 år BarnBarn

Ånge1Minimum 31 Tanum 1
Vilhelmina 29 Kalix49Medel

58 SolnaMaximum 62 Järfälla

Förskolor, fritidshem och familjedag-Statistiska S 10 SM 9201.Källa: meddelanden
hem den 31 december 1991.

fortfarande finns icke oväsentliga skillnader ii tabellen detVi attser
skillnaderfrån 1991 speglar dessainskrivningsgrad. Eftersom data är

därför undersökt sambandeti efterfrågan. Vi harsannolikt skillnader
antal faktorer kan haservicevolym ochmellan kommunernas ett som

småbarnsföräldramas förvärvsfrekvens.betydelse för efterfrågan, bl a
skillnaden ikommunerna kan,Kostnadsskillnadema mellan utöver

serviceenhet. Ett delockså på kostnadsskillnaderservicevolym, bero per
då detskillnader mellan kommunernatidigare studier har indikerat stora

fritidshem.daghem eller på Närmaregäller kostnad barnt ex per
svårigheternaskillnaderna delvis berorundersökningar visar dock att
hänför tillsärskilja kostnader sigi den kommunala redovisningenatt som

finns integreradebarnomsorgsforrnema, detde olika attt genomex
används ellerpåbarnstugor eller sätt gemensamtatt annat resursergenom

barnomsorgsformer. Vidare har tillgångför olikaredovisas gemensamt
service varit bristfällig.producerad ltill adekvata data "volymen"om

heltid kunnatuppdelning i halvtid ochregel har endast göras.groven
heltid har då hämtats frånoch andel medantalet inskrivna bamData om

statsbidragsansökningarna.
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I "Jåmförelsetal för socialtjänsten 1990" fortsättningsvis betecknad
JS90 har hanterat problemet med särskiljandet kostnader förman av
olika barnomsorgsformer beräkna "bruttokostnadattgenom en per
heltidsplats" viktat medelvärde för barn på daghem, fritidshemettsom
och deltidsförskola JS90, tabell 3. I detta projekt har denna metod
vidareutvecklats. Till skillnad från JS9O har uppgifterna antaletom
inskrivna barn frånhämtats SCBs statistikuppgift den 31 decemberper
och således från statsbidragsansökningarna. Detta möjlighetger a

detaljerat särskilja barn i olika åldersgrupper. Det kan ocksåatt mer ge
rättvisande bild det under året genomsnittliga antalet inskrivnaen mer av

barn eftersom antalet tenderar högst vid tidpunkterna föratt vara som
statsbidragsansökningama april ochl l oktober.

I statsbidragsansökningarna indelas vistelsetiderna endast i heltider och
deltider. föreliggandeI studie har i stället vistelsetidsdata hämtats från
SCBs barnomsorgsenkäter och utnyttjats liknande isätt som en

daghemskostnadernafl.tidigare studie variationerna i Den visadeav att
systematiska skillnader mellan kommuner i fråga genomsnittligom
vistelsetid kunde förklaring till kommunala kostnadsskillnader.vara en

Vi har således i detta projekt dels beräknat kommunernas kostnader per
"heltidsbarn" och kommunernas servicevolym och dels sökt förklaringar
till kommunala skillnader i kostnad heltidsbarn och i servicevolym.per
l samband med kommunala jämförelser används ibland serviceni-termen
vå närmast med servicevolym. Det emellertid viktigtärsom synonym att
i detta sammanhang särskilja dessa begrepp. Kommunerna har samma
servicenivå invånarnas efterfrågan, kvantitativt och kvalitativt, till-om
godoses i utsträckning. Beroende på skillnader i befolknings-tsamma ex
struktur eller andra förhållanden kan och servicenivå ställaen samma
skilda krav på servicevolym. Eftersom antalet barn påverkar behovet av
barnomsorg har vi valt studera skillnader i kommunernas "relativa"att
servicevolym, dvs antalet "heltidsbarn" i förhållande till antalet barn i
aktuella åldersgrupper.

1.3 Disposition

kapitel 2 beräknar vi kommunernas servicevolym, med vår definition
på "heltidsbarn", och kan härigenom från totalkostnadsdata i JS90
bestämma kommunernas "enhetskostnad". Vi får på detta delssätt en
cnhctskostnad för daghem, fritidshem och deltidsförskola, och dels en
enhetskostnad för familjedaghem. Vi undersöker variationerna mellan
kommunernas enhetskostnader och jämför också resultatet med motsva-
rande data från JS90. frågeställningDen undersöks således iärsom
vilken utsträckning de skillnader tidigare funnit i kommunernasman
kostnad heltidsplats beror på jämfört icke helt enhetligaattper man
"produkter"; varken skillnader i åldersfördelning eller vistelsetider
daghem beaktas i JS90. Vi finner kostnadsskillnadema mellanatt

4 Jfr kap 4 i SchwarzNyman: " Marginaleffekter och tröskeleffekter barn--familjerna och barnomsorgen", Rapport till ESO. Ds 1991:66.
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fårkommunerna reduceras; flertalet kommuner kostnad heltids-en per
barn med mindre 15% från medelvärdet. Större delenavviker änsom av

beror således skillnader ikostnadsskillnadema mellan kommunerna
servicevolym.

kapitel undersöka skillnaderna i kommunernasI 3 övergår vi till att
relativa med några olika mått, delsservicevolym. Denna mäts separata
mått för förskolebarn skolbarn dels sammanfattande mått. Vioch och ett

och analyserar i vad mån servicevolymenundersöker först 1990 års data
omgivningsfaktorer eller behovsindikatorer,samvarierar med olika t ex

får viförvärvsfrekvens. Genom regressionanalyser här olika hypoteser
för 1991.samband vi sedan data Resultatetprövar närmareom som

beskriver kommunernas efter-kan karakteriseras modell somsom en
frågan på barnomsorg.

till skillnaderna i kommuner-kapitel analyserar vi möjliga orsakerI 4
då kostnaden heltidsbarn, med vår"enhetskostnad". Härnas avses per

dvsdefinition, för barn inom den institutionella barnomsorgen, barn
daghem, fritidshem och deltidsförskola.

kapitel resultat analysen servicevolymvaria-I 5 länkar vi ihop avav
tionerna i analysen enhetskostnadema ikapitel 3 med resultatet av av
kapitel undersöka sambandet mellan kommunernas barn-4 attgenom
omsorgskostnader och modellerna för servicevolym och enhetskostnader.

heltidsbarn2 Kostnad inskrivet barn och perper

går i inte från den kommunala redovisningen entydigtDet regel direktatt
fritidshem deltidsförskola.särskilja kostnader för daghem och Detta

specialstudierj.fordrar omfattande Vi har därför "vägt ihop" dessa tre
"heltidsbarn"omsorgsformer och beräknat antalet användaattgenom

vikter kostnadsrelationema mellan dem. Kommunernasmotsvararsom
ienhetskostnad för denna institutionsanknutna barnomsorg behandlas

för familjedaghem i avsnittavsnitt 2.1 och kostnaderna barn i 2.2.

Institutionell2.1 barnomsorg

Vi har uppgifter den sammanlagda bruttokostnaden föranvänt omsamma
fritidshem deltidsförskola i "Jämförelsetal för Social-daghem, och som

något avvikande enhetskostnader beror således intetjänsten". vi fårAtt
vi definition heltidsplats.på totalkostnadsdata på harutan att en arman

också datakällor då det gäller antalet inskrivna barnVi har andraanvänt
och vistelsetider appendix 1.se

231Tabellheltidsplats enligt JS90.Låt först på kostnadenoss perse
dels medeltal för olika kommungrupper.visar dels riksgenomsnittet och

indelning efter 8 olikaKommunförbundets vanligaDels används
skillnad i tabellindelning efter folkmängd. Enkommuntyper och dels en

5 ekonomi i tio kommunerJfr Curt Eriksson: "BarnomsorgensLöfgren Jant ex -olika Socialkontoret, Umeå kommun.Varför så
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2:1, jämfört med i JS90 publicerade data, vid beräkningenär att av
medelvärdena tagit hänsyn till antalet enheter i kommunerna attgenom
beräkna viktade medelvärden. Riksgenomsnittet blev då 73400 kr år
1990.

finnsDet skillnader mellan olika kommuner. enkätundersök-Istora
ningen ingick 30%211 kommuner. För dessa kommuner avvekca av
kostnaden heltidsplats med 10000 kr från riksgenomsnittet.änper mer
Som vi i finnstabellen det också systematiska skillnader mellan olikaser
kommuntyper.

2.1Tabell Kostnad heltidsplats enligt "Jämförelsetal för Socialtjänsten" 1990.per
Barn inskrivna i daghem, fritidshem och deltidsförskola. Kommunerna fördelade
efter kommungrupp folkmängd.och
Medelvärden, viktade till imed hänsyn antalet platser kommunerna. Tabell 3 i JS90

oviktade medelvärden.avser

Kommungrupp Kostnad Folkmängd Kostnadper per
heltidsplats heltidsplats

Storstäder 82 020 0- 9994 62 250
Förorter 74 150 5 000- 9 999 66 550
Större städer 73 220 10 000 14 999 68 210
Medelstora städer 70 240 15 000 19 999 98067
Bruksorter 64 700 20 000- 29 999 70 780
Normalkommuner 67 700 000-30 49 999 69 560
Glesbygdskommuner 71 210 50 000- 99 999 74 940
Landsbygdskommuner 70 750 100 000-199 999 52072

200 000-700 000 82 020
Samtliga 73 450
Medelavvikelse 8 560

I JS90 har antalet heltidsplatser erhållits omräkning antaletgenom av
inskrivna barn enligt statsbidragsansökningarna medeltal april1 och 1
oktober följandemed vägningstal:

daghem 1-
fritidshem 0,5-
deltidsförskola 0,33-

har såledesMan vikt för alla förskolebarn på daghem,använt samma
oberoende ålder och vistelsetid. fråga därför kostnadsskillna-En ärav om
derna mellan kommunerna delvis kan påbero skillnader i álderssamman-
sättning och vistelsetider. Enligt flera tidigare undersökningar kostna-är
derna för barn under 3 år klart högre för de förskolebarnen ochän större
kostnaderna påverkas också vistelsetiden. behandlasDetta inärmareav
appendix Vi har därför i studie preciserat definitionendenna heltid
till 40 tim/vecka och gälla barn i åldersgruppen 3-6 år. Medatt avse
enhetskostnad eller kostnad heltidsbarn vi här fortsättningsvisper avser
kostnaden beräknad med följande kostnadsrelaterade viktsystem:
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Daghem, 40 tim/ vecka
barn 0-2 år 1,5-
barn 3-6 år 1,0-

Fritidshem 0,5
Deltidsförskola 0,25

Kostnadskillnadema mellan kommunerna påverkas bara vår preci-av
sering vägningstalen det finns påtagliga skillnader mellanav om mer
kommunerna i vad âldersfördelning och vistelsetider. Tabell 2:2avser ger
exempel på regionala skillnader. Vi i tabellen andelen barn medattser
vistelsetider 35 timmar varierar icke oväsentligt mellan olika län.över
Vistelsetidema i Jämtlands län ungefär medelvärdet för helamotsvarar
landet.

Tabell 2.2 på påVistelsetider daghem. Exempel regionala skillnader. Barn i
åldern år,3-6 januari 1991.
Procent

Län vistelsetiderBarnens
l l 9 20-34 35--timmar/vecka timmar/vecka timmar/vecka

Stockholm l 33 66
Jämtland 3 44 53
Jönköping 6 63 32
Kalmar 7 57 37

Källa: Bearbetning data från SCBs barnomsorgsenkät,S SM 9101.llav

Också fördelningen på åldersgrupper varierar något. I flertalet
kommuner 20-30% barnen daghem under 3 år det finnsär av men
kommuner med högre och lägre andelar.

Enhetskostnad 1990

Vi har beräknat kostnaden heltidsbarn för den institutionella barnom-per
för de 211 kommuner ingick i JS90. Som resultat erhållsettsorgen som

således motsvarighet till tabell i JS90.3 Tabell 2:3 visar viktadeen
medelvärden för kommungrupper tabell 2:1samma som ovan.

Riksgenomsnittet blir något76300 kr, dvs högre i JS90 73450änca
kr. Eftersom kommunala totalkostnadsdata har utnyttjats berorsamma
skillnaden endast på vår precisering definitionen på heltid och attav
andra datakällor har utnyttjats. För båda fallen gäller administrations-att
kostnaden ingår.

Har den beräkningen antalet heltidsbarn minskat kost-noggrannare av
nadsskillnadema mellan kommunerna Spridningen mellan kommunerna,
uttryckt i medelavvikelsen, har minskat något. Med JS90s metod detvar

30%närmare alla kommuner hade kostnad skilde sig medav som en som
10000 kr från medelvärdet. Med vâr beräkningsmetodän detärmer

20%knappt kommunerna har kostnader avviker med änav som som mer
10000 kr från medelvärdet. vi i tabell 2:3 fortfarandeMen detattser



148 Bilaga 2 SOU 1993:53

Ävenolika kommungrupper.finns systematiska skillnader mellan dessa
har dock minskat.

vår årdefinition 1990. Barn inskrivna iTabell 2.3 Kostnad heltidsbamper
Kommunerna fördelade efter kommun-daghem, fritidshem och deltidstörskola.

och folkmängd.grupp
iviktade antalet heltidsbam kommunernaMedelvärden, efter

Kostnad Folkmängd KostnadKommungrupp perper
heltidsbamheltidsbam

970 0- 4 999 65 930Storstäder 83
000- 9 999 74 070Förorter 72 790 5
000- 999 520Större städer 75 830 10 14 74
000- 19 999 73 300Medelstora 74 540 15städer
000- 29 999 000Bruksorter 70 500 20 74
000- 49 999 300Normalkommuner 74 700 30 73
000- 99 999 830Glesbygdskommuner 79 020 50 75

999 670380 100 000-199 75Landsbygdskommuner 75
200 000-700 000 83 850

Samtliga 76 320
Medelavvikelse 8 180

kommungrupp, bruksorterSkillnaden mellan billigaste och dyraste
17000 kr till 000 kr.respektive storstäder, har minskat från 13ca ca

kommunstorlekOckså dä gäller indelningen efter ligger medelvärdenadet
fortfarande klar skillnadvarandra, dock det mellanärnärmare att ennu

de minsta och de kommunerna.största
"rangordningen" mellan kommungrup-intressant förändringEn är att

förändringen för förorternahar påverkats jfr l. Störst ärappxperna
billigaste kommungrupp.övergår från dyraste till nästnästattsom vara

jämförelsevis långaberor på del förorter både har vistelsetiderDet att en
hög andel under år.och barn 3en

för inskrivna barn fannVid vår genomgång olika datakällor antaletatt
enbart kan förklarasvi i del fall avvikelser knappasträtt stora som aven

kan här också förekommadata gällde olika tidpunkter på året; detatt
definitioner.direkta datafel eller oklarheter på grund något olika Attav

på daghem kan anledning tillskolbarn ibland inskrivnaärt geex
enbart osäkerheter då det gällerfeltolkningar. finns således inteDet

redovisningsprinciper, ocksåkostnader, på grund olika utant ex av
förhur mycket produceras de redovisa-osäkerheter barnomsorg somom

osäkerheter påverkar givetvisde kostnaderna. Båda dessa typer av
beräkningen enhetskostnaden.av

skillnader vistelsetider ochsåledes systematiska iEn slutsats här är att
skillnaderna mellan kommuneråldersfördelning förklarar del deen av

visat skillna-tidigare publicerade data ochoch kommungrupper attsom
på dataosäkerheter. finnsockså kan bero Detderna mellan kommunerna

uppvisar vissfortfarande skillnader mellan kommunerdock ensom
på skillnader i strukturelladärför skulle kunna beroregularitet och

i kapitel 4 ocksåVi undersöker dettaförutsättningar. närmare som
följande behandlas först kostnaderna iomfattar data för 1991. detI
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skillnader i service-kommunalaoch sedanavsnitt 2.2familjedaghem
volym 3.kap

1990-19912.2 Familjedaghem

det knappastsigkunnaskulle väntai familjedaghemFör barn attman
mellan kommunernakostnadsskillnadermärkbarafarms några mer

dagbamvårdarna. Deförlöneprincip äreftersom tillämpar sammaman
bamtim-heltidsbarn 28heltidslön för 3,5fårlönegradsplacerade och

Kommunför-omkostnadsersättning.utgårdag. Därutöver enmar per
familjedag-kostnaden förberäknatdriftskostnadskalkylsinbundet har i

deras kalkylvecka40 timmarVistelsetider. Förför olikahem gerper
med medelvärdetocksåvilket överensstämmerför 1990, nära57000 kr

nedan.jfr tabell 2:4för JS9Oingick i enkätenför de kommuner som
40000 krfrån omkringvariationer,JS9O förekommerenligtMen stora

variationemaskälen till80000 kr. Etttill inemotheltidsplats avuppper
Ochminsta barnen.ersättning för dehögredel kommunerär att geren

tillräckligt med dagbarn-rekryterasvårthaftdel kommuner attsomen
betecknatstidigarevadvarianttillämpat någonvårdare har somav

för dagbarn-ersättningockså vissbetalar"Uppsalamodellen", dvs de en
Stockholm 1990-1991bl ianvändesvårdarens bam. Detta systerneget a

eftersom dagbarn-i Stockholmkostnadensåledes den högaoch förklarar
antalsstatistiken.in iinte räknasvårdares barnegna

familjedag-heltidsplatser iantaletberäkningenhar vidI JS9O avman
halvtid och heltid.uppdelning istatsbidragsansökningarnashem använt

andraheltid och allaklassificeras därtim/veckaVistelsetider 35över som
överskattning kostnadenemellertidhalvtid.fall Detta peravengersom

med "lång deltid",många barnrelativtkommuner medheltidsplats i sett
tim/vecka.dvs 25-35

familjedaghemförkostnaderVi undersökt kommunernashar mot-
således denFörst haroch fritidshemmen.daghemmensvarande sätt som

beräknatsför förskolebamenvarje kommunvistelsetiden igenomsnittliga
vistelseti-skolåldern haribamomsorgsenkäten. För barnfrån fråndata

Kostnadentim dag.genomsnitt 4ii JS90, antagitsden, liksom pervara
användningberäknats medvecka hartimheltidsplats 40 avperper

dockharvissa kommuneri JS90. Förfrån tabell 5kostnadsdata
de fall dåhar gjorts inedåt. Dettajusteratsvistelsetiden för skolbarnen

kostnadalltför lågheltidsplatserförst beräknade antaletdet perengav
omkostnadspåslag.inkl.175000 krårsarbetare

heltidskostnad 40 tim/veckagenomsnittligerhöllsSom resultat en
75%såledesfamiljedaghemför heltid i är56550 Kostnadenkr. avca

förår. Liksomför barn 3-640 timmarför daghemheltidskostnaden
ingår.administrationskostnaden Högrai JS9O gällerkostnaden att

för olikamedelvärdenberäknade viktadevisarkolumnen i tabell 2:4
tillfrån JS9Omotsvarande värdenjämförelsekommungrupper. Som ges

vänster.
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Tabell 2.4 Kostnad 1990 heltidsbam 40 timmar/vecka i familjedaghem.per
Till vänster kostnad heltidsplats enligt "Jämförelsetal för Socialtjänsten",per
JS90. Till höger beräknad kostnad heltidsbam. Kommunerna fördelade efterper
kommungrupp.
Medelvärden, viktade efter antalet heltider i kommunerna tabell 5 i JS90 avseroviktade medelvärden.

Kommungrupp Kostnad Kostnadper per
heltidsplats heltidsbam
enligt JS90 40 tim/v

Storstäder 73 250 73 320
Stockholm 78 700 80 850
Malmö 61 050 57 790

Förorter 65 200 61 670
Större städer 59 740 54 850
Medelstora städer 55 850 54 250
Bruksorter 54 790 52 790
Norrnalkommuner 55 980 53 440
Glesbygdskommuner 54 710 52 880
Landsbygdskommuner 55 810 52 260
Samtliga 59 620 56 550
Medelavvikelse 8 200 8 020

Vi i tabellen det knappast förekommer några systematiskaattser
skillnader mellan olika kommungrupper deän sannoliktannat som
sammanhänger med andra ersättningssystem i kommuner där man av
arbetsmarknadsskäl haft svårt rekrytera dagbarnvårdare. Detta gälleratt
Stockholm och del förorter.en

Familjedaghemskostnaden 1991

Tabell 2:5 visar beräknad kostnad heltidsbam i familjedaghem 1991.per
Som jämförelse också kostnaden från Jämförelsetal för Socialtjän-anges

1991, JS91. Riksgenomsnittet 14%sten högreär 1990,än kost-men
naderna inte heltär jämförbara eftersom 1991 års enkät mindrevar
detaljerad och till skillnad från 1990 omfattade samtliga kommuner.
Liksom för 1990 finns inga systematiska skillnader mellan olika
kommungrupper de högreutöver kostnaderna i del storstäder ochen
förorter.
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40 timmar/vecka i familjedaghem.Tabell 2.5 Kostnad 1991 heltidsbarnper
enligt "Jämförelsetal for Socialtjänsten",Till vänster kostnad heltidsplatsper

JS91. beräknad kostnad heltidsbarn. Kommunerna fördelade efterTill höger per
kommungrupp.

heltider i kommunerna tabell 5 i JS91Medelvärden viktade efter antalet avser
oviktade medelvärden.

Kostnad KostnadKommungrupp per per
heltidsbarnheltidsplats

enligt JS91 40 tim/v

060 64 810Storstäder 69
010 65 230Stockholm 72

58 520Göteborg 58 920
73 470Malmö 78 260

720 70 100Förorter 74
020 64 200Större städer 69

66 520 65 240Medelstora städer
66 600 63 550Bruksorter
64 400 61 970Normalkommuner

Glesbygdskommuner 680 61 06062
63 180 63 550Landsbygdskommuner
67 670 64 560Samtliga

8 020Medelavvikelse 8 200

omgivningsfaktorer3 Servicevolym, behov och

i servicevolym mellan olikaI detta kapitel analyseras skillnaderna kom-
förklara dessa skillnader med antal behovs-Försök görs att ettmuner.

förstaindikatorer eller omgivningsfaktorer. i hand olika mått påDet är
småbarnsföräldrarnas förvärvsarbete undersöks.som

jämförelsevisSkillnaden mellan kommunernas enhetskostnader litenär
jämfört med skillnaderna i bamomsorgskostnaden räknat bam i aktu-per
ella âldersgrupper. skillnaden mellan kommunerna gäller såle-Den stora
des omfattningen barnomsorgen, servicevolymen. Vi undersöker härav
först faktiska omfattningen barnomsorgen âr 1990 och sambandetden av
mellan denna servicevolym och olika kommunala faktorer. studieDenna
omfattar de ingick i JS90. 1991 års studie ingår211 kommuner Isom
samtliga kommuner.

3.1 Definitioner och datakällor

Liksom "heltidsbarn"i kapitel 2 används här antalet mått pâ kom-som
inskrivna i daghem, fritidshem, deltids-servicevolym. Barnmunernas

förskola familjedaghem ingår, däremot förskola. Antals-och öppen
uppgifterna hämtade från statistik den 31 dec ochSCBsär per om-
räknade till vistelsetidsdata från barnom-heltider med hjälp SCBsav

jfr Några olika relativa mått kommunernassorgsenkäter 1.appx.
"heltidsbarn"servicevolym har beräknats, dvs antalet i barnomsorgen i

förhållande till det totala antalet barn i kommunen i motsvarande
åldersgrupper. Följande mått har deñnierats:
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V0lym6 Summan antalet heltidsbam under 7 år i olika barnom-av
sorgsformer i förhållande till antalet barn under 7 år i
kommunen

VolymS Summan antalet heltidsbarn 7 år i olikaöver barnom-av
sorgsformer i förhållande till antalet bam 7-12 år i kommunen

KVolym Ett kostnadsviktat sammanfattande mått pâ antalet heltids-
barn i förhållande till antalet barn i åldern 0-12 år i kommu-
nen.

Tabell 3:1 belyser variationerna mellan kommunerna i vad relativavser
servicevolym för barn under år.7

Tabell 3.1 Antalet heltidsbarn i daghem och familjedaghem i procent av
antalet barn under år,7 V0lym6

1990 1991

Minimum 26,4 Vansbro 28,6 Rättvik
Medel 48,5 Falun 49,9 Forshaga
Maximum 65 Lessebo 69,7 Järfálla

Förvärvsfrekvensvariabler

I SCBs barnomsorgsenkäter ingår uppgifter föräldrarnas förvärvs-om
arbete. De omfattar bl antalet timmar vecka de normalt för-a per som
värvsarbetar eller tidsintervall.studerar 5 Vidare efterfrågas uppgift om
huvudsaklig sysselsättning under januari månad. Av SCB beställda
specialkörningar har tabeller med denna data. Dessa har sedangett typ av
bearbetats så genomsnittlig arbetstid respektive andel med för-att
värvsarbete minst timmarT T1, 16, 25, 35 vecka beräknats.per
Värdena för 1990 har sedan beräknats medeltal uppgifternaettsom av
från jan 1990 och jan 1991. På motsvarande har förvärdena årsätt 1991
beräknats medeltal uppgifterna från jan 1991 respektive janettsom av
1992.

Tabell 3.2 Beteckningar för olika förvärvsarbetsvariabler

A1 Andel förvärvsarbetar timma/veckalänsom mer
A16 Andel förvärvsarbetar 16 timmar/veckaänsom mer
A25 Andel förvärvsarbetar 25 timmar/veckaänsom mer
A35 Andel förvärvsarbetar 35 timmar/veckaänsom mer
Medel Genomsnittlig förvärvsarbetstid vårdnadshavaren
Andel Andel förvärvsarbetade/studeradeintervjuveckansom

båda föräldrarna
AF1,AF 16
AF25,AF35 Betecknar motsvarandeför de förvärvsarbetade/studeradesom

i januari, dvs andelen dels faktiskt förvärvsarbetadeundersom
intervjuveckan och dels de normalt förvärvsarbetaruppgett att
minst 16 timmar/veckaetc
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för förvärvs-definitioner och beteckningar antal olikaTabell 3:2 ettger
förvärvsarbetar" genomgåendefrekvensvariabler. Med "andel avsessom

förvärvsarbetar. "Vârdnadshavare"andel till "vårdnadshavare"barn som
gäller tvâ samboendei SCBs barnomsorgsenkät modern detomavser

ensamstående föräldern. Tabell 3:3 illustrerar skill-föräldrar, denarmars
förvärvsfrekvensvariablema.för tvånaderna mellan olika kommuner av

sig faktor 2 ochVi skillnaderna mellan kommunerna rör attatt om enser
andelen arbetar minst tim/vecka.skillnaden då det gäller 35är störst som

timmar/vecka änTabell 3.3 Andel förvärvsarbetar än 25 resp mersom mer
35 timmar/vecka 1991
Procent

35 timmar/vecka25 timmar/vecka

Minimum 50,4 Hylte 23,8 Boxholm
68,6 38,4 KarlstadMedel Avesta

Maximum 81,6 Boden 54,4 Sundbyberg

servicevolym bl förvärvs-Sambandet mellan kommunernas och a
frekvensvariabler undersökts med regressionsanalys. I avsnitt 3.2har

för och då med begränsning till de 211 kommu-undersöks data år 1990
för år 1991.ingick i JS90. avsnitt 3.3 analyseras dataIner som

servicevolym år 19903.2 Kommunernas

mellan servicevolym ochTabell 3:4 visar samvariationen kommunernas
Eftersom data förvärvsarbetetde olika förvärvsarbetsvariablema. om

förstaför under år så det i handvårdnadshavare barn 7 äravser
omfattningen för förskolebarn kan förväntasbarnomsorgenav som

samvariationmed förvärvsarbetsvariablema. Högstsamvariera ger
förvärvsarbetar minst tim/vecka ochvariabeln A25, andelen 25som

vårdnadshavarnas genomsnittliga arbetstid Medel. Vi i tabellen attser
omfattningen för skolbarnen samvarierar medbarnomsorgenäven av

förförvärvsarbetsvariablema fastän dessa vårdnadshavare barnavser
under år.7

servicevolym och förvärvs-Tabell 3.4 Samvariationen mellan relativ
frekvensvariabler
Korrelationskoefñcienterna data från 211 kommuner år 1990beräknade med

Volym6 VolymS

0,58 0,49A1
0,64 0,51A16

0,590,76A25
0,440,58A35
0,590,76Medel
0,260,44AF1
0,300,50AFl6
0,510,74AF25
0,340 56AF35
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Vi har undersökt servicevolymen kan beskrivs i form modellerom av
där förvärvsfrekvensvariablema ingår, dvs vi har undersökt modeller av
bl följande typ:a

Volym6 konst. c1A16 c,A25+ +

Det visar sig flera olika kombinationer förvärvsfrekvensvariabler-att av
ungefär grad överensstämmelse med servicevolymen.na ger samma av

Tabell 3:5 exempel på regressionsanalysresultat för förskolebamenger
Rz-värdenoch tabell 3:6 för skolbarnen. För förskolebamen får vi ca

0,66.

Tabell 3.5 Relativ servicevolym för förskolebarn år 1990, Volym6

Variabel Koefñeient T-värde Variabel Koefficient T-värde

Konstant -0,38 -3,7 Konstant -0,35 -3,8
A1 0,41 2,9 A16 0,41 3,0
A25 0,72 11,5 A25 0,69 10,0
R2 R20,596 0,597

Konstant -0,30 -4,2 Konstanz -0,31 -3,4
Medel 0,84 5,0 A16 0,38 2,8
AF25 0,43 3,3 A25 0,50 3,7

AF25 0,27 1,7
R2 R20,593 0,602

Tabell 3.6 Relativ servicevolym årför skolbarn 1990, VolymS

Variabel Koefñcient T-värde Variabel Koefñcient T-värde

Konstant -0,38 -4,3 Konstant -0,24 -4,0
A1 0,26 2,9 A16 0,22 2,4
A25 0,26 6,4 A25 0,26 5,7
R2 R20,37 0,36

Är samvariationen mellan omfattningen kommunernas barnomsorgav
för barn under 7 år och föräldrarnas förvärvsarbete hög eller låg Det

RZ-värdenberor på vad förväntat sig. Att vi inte får högre änman
omkring 0,6 innebär den undersökta modelltypen på ungefär,att ett men

precision, beskriverstörre den faktiska omfattningenutan kommuner-av
barnomsorg år 1990. Men samvariationen sig givetvis påtagligtternas

hög sig det inteväntat skulle finnas något samband allsattom man
mellan kommunernas servicevolym och kvinnors förvärvsfrekvens.

Från den Kommunalekonomiska kommitténs arbete har rapporterats att
undersökt sambandet mellan kommunernas kostnader och kvinnligman

förvärvsfrekvens och då funnit negativ samvariation, dvs jämförelsevisen
låga kostnader i kommuner med hög kvinnlig förvärvsfrekvens och vice

6R2,determinationskoefñcienten, måttpåär överensstämmelsenmellanmodell ochett
data och kan högst uppgå tillsom
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Detta dock inte medstämmer resultatet frånöverens regression-versa. en
sanalys med KEKs data där det åldersindexetanvända kompletterades

barnomsorgsenkät7.med förvärvsfrekvensdata från SCBs I detta fall
ökade sarnvariationen.

Förklaringen den variabelär KEK undersökte inte avsågatt som
kvinnlig förvärvsfrekvens antalsvariabel dividerats medutan var en som
kommunens folkmängd. Låt här beteckna den KEK20. Den enligtoss var
uppgift från KEKs sekretariat definierad på följande sätt:

KEK20 Antal kvinnor sysselsatta minst 20 tim/v och har barn 12s
år / folkmängd i kommunen år 1985.

I tabell 3:7 jämförs denna variabel med förvärvsfrekvensvari-en av
ablema från SCBs bamomsorgsenkät, A25. Vi här KEKsattser
"förvärvsfrekvensvariabel" lägst i de kommunerär har högstsom
förvärvsfrekvens

Tabell 3.7 Exempel på skillnader mellan förvärvsfrekvens och KEKs
variabel KEK20
Andelar i procent

A25 KEK20

Hjo 58 11,7
Are 69 10,7
Sundbyberg 80 8,1

Av betydelse i detta sammanhang skillnaderna mellanär olika
kommuner i vad andelen barn i "barnomsorgsålder", dvs antaletavser
barn delat med folkmängden. möjlighetEn i stället förär hänsynatt att ta
till dessa skillnader särskilt âldersindex så skulle kunnaettgenom man
undersöka sambandet mellan kostnaderna och variabel KEKs typ,en av
dvs antalet förvärvsarbetande kvinnor med bam i bamomsorgsâlder
dividerat med folkmängden. Men barnomsorgen relativt dyrareär, sett,
för barn under 7 år för ibarn skolåldem.än De kommuner år 1991som
hade jämförelsevis många små barn inteär kommuner årsamma som
1985 hade andel barn under 12 år.. illustrerasDetta i tabell 3:8.storen

Tabell 3.8 Antalet årbarn under 7 med förvärvsarbetande vårdnadshavare,
jämfört med antalet förvärvsarbetande kvinnor beräknat med KEKs variabel

Antal Antal KEKs antal
med A16 med A25 förv. kvinnor

Sundbyberg 2 471 2 193 2 522
Svedala 1 478 1 171 2 669
Åre 651 808 1 067
Hjo 629 445 0811

7 Jfr B. Schwartz: "Kommunala kostnadsjämförelser regressionsanalys",och EFI
ResearchPaper Nr 6466, Februari 1993.



156 Bilaga 2 SOU 1993:53

tabellen förvärvsfrekvensvariablema från SCBs bamomsorgsen-I har
kät för beräkna antalet bam med vårdnadshavare för-använts att som
värvsarbetar minst 16 tim/v minst 25 tim/v. jämförs med deDenresp
antalsvärden KEKs variabelsom ger.

Om vi jämför Sundbyberg med Svedala vi variabelKEKsattser ger
högst antal i Svedala medan antalet bam med förvärvsarbetande
vårdnadshavare i själva verket väsentligt högre i Sundbyberg.är

ÅrejämförelseMotsvarande gäller vid mellan och Hjo.

Ytterligare variabler

mellanTabell visade resultatet analysen sambandet kommuner-3:5 av av
servicevolym för barn under år och förvärvsfrekvenserna.7nas

följande finns skillnader mellan olikaResultatet kan tolkas på Detsätt.
förvärvsfrekvens och dessa skillnader förklararkommuner i vad avser

servicevolym.delvis variationerna i kommunernas
Frågan faktorer det finns kan ha betydelsedå vilka ytterligareär som

för efterfrågan och påverka kommunernas utbud.barnomsorg
Eftersom uttryckts andelen "heltidsbam" ocksåservicevolymen här i är
faktorer vistelsetider ochpåverkar sambandet mellan arbetstider avsom

arbetsplats.betydelse, restiden mellan daghem ocht ex
förvärvsarbetstid kan förväntasSkillnaden mellan vistelsetid och vara

för ensamstående föräldrar. Samboende föräldrar kanstörre turas om
med hämtning och lämning barnet/hamen. Vi har därför ocksåav
undersökt följande variabler från SCBs barnomsorgsenkäter:

ensamstående förälderEnsam: andelen barn med
Ensamf: andelen ensamstående förälder förvärvsarbetarbarn med som

minst tim/vecka16

Genom bearbetningar data från BoU-enkätema kan längdenav av
barnens vistelsetid på daghem jämföras med vårdnadshavaren arbetstid.
I del förorter, kända pendlingskommuner, vistelsetidema påären som
daghemmen i genomsnitt klart vårdnadshavarens arbetstid. Förlängre än
genomsnittet för samtliga kommuner gäller dock vistelsetidema endastatt

obetydligt Effekten "vårdnadshavaren"längre arbetstidema.är än attav
får hjälp med hämtning eller lämning, kanske också släktingar/-av

således märkbar.ärgrarmar,
har studier visatDet i samband med olika tidigare sig sambandetatt

mellan förvärvsarbete och kommunal barnomsorg, eller barnom-annan
utanför hemmet, inte så entydigt. inte ovanligtDetär är t attsorg ex

båda föräldrarna förvärvsarbetar harbarnet kommunal bamom-utan att
l SCBs årliga hushållsinkomstundersökning, har sedanHINK,sorg.

1985 ingått haftuppgift ifall barnet/bamen kommunal barnomsorg.om
SCBs levnadsnivâundersökning, innehåller flera enkätfrågorULF, om
barnomsorgen. I del statistik klassas förvärvsarbetandeen person somen

vid hushållsundersökningartjänstledighet. Men nämndaäven t ex av ovan
framgår förvärvsarbetardet det också förekommer båda föräldraratt att
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och har förvärvsinkomster de har kommunal barnomsorg. Oftautan att
inte alltid arbetar då föräldernden endast kort deltid.men ena

Omkring 1980 det 14% barnen under år7 hade privatvar ca av som
dagmamma eller privat betald barnomsorg, i takt med utbygg-annan men
naden den kommunala barnomsorgen har denna andel successivtav
minskat. Enligt BoU i jan 1992 det mindre 3% barnenänvar av som
hade privat icke-subventionerad barnomsorg. Men det finns fortfarande
familjer där båda föräldrarna förvärvsarbetar och ändå inte har sigvare
kommunal barnomsorg eller privat dagmamma. Ofta då vårdnads-är
havaren själv kommunal dagmamma det kan också så attmen vara
föräldrarna arbetar olika tider eller har barnet med sig arbetet.

finnsDet skillnader mellan olika kommuner då det gäller andelenstora
barn i familjedaghem. kommuner med jämförelsevisI många dagbarn-
vårdare ofta också den kvinnliga förvärvsfrekvensenär låg och skatte-
kraften låg jfr tabell 3:9. Kommunernas skattekraft samvarierar med
förvårvsfrekvensen för kvinnor vilket naturligtvis delvis direkt följdär en

kvinnornas förvärvsarbete ökar skattekraften. Men sambandet ärattav
delvis indirekt; differentierad näringslivsstruktur bättreen mer ger
möjligheter till förvärvsarbete därföroch högre andel förvärvs-en
arbetande. Vi har denna bakgrund också med kommunernasmot
skattekraft Skattk, andel medelskattekraften bland undersökningsvar-av
iablema.

Tabell 3:9 visar hur andelen barn i familjedaghem samvarierar med
olika variabler. Korrelationen förvärvsfrekvensvariablemamed är
negativ, dvs andelen barn familjedaghemi tenderar lägre iatt vara
kommuner med hög förvärvsfrekvens och hög skattekraft.

Tabell 3.9 Variabeln MIX andelen heltidsbarn i familjedaghem förhållandei
till det totala antalet heltidsbarn. Samband med kommunernas skattekraft och
förvärvsarbetsvariablerna. Korrelationskoefñcienter år 1990.

MIX Skattk

A1 -0,26 0,46
A16 -0,27 0,48
A25 -0,46 0,60
A35 -O,38 0,55
Medel -0,43 0,63
Skattk -0,48 1,00
Gles 0,25

Sammanfattande mått på kommunernas servicevolym Kvolym-
Vi har beräknat sammanfattande mått på barnomsorgens servicevolymett

antalet heltidsbarn inom den institutionella barnom-som en summa av
och antalet heltidsbarn i familjedaghem. Summan har viktats medsorgen

hänsyn till kostnaderna så heltidsbarn i familjedaghem viktenatt getts
0,74, vilket motsvarade relationerna mellan enhetskostnadema jfr kap 2.
Beteckningen KVolym kostnadsjusterad relativ servicevolym avser
denna servicevolym i relation till antalet barn i kommunen i motsvarande
åldersgrupp 0-12 år.
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mellan servicevolym,Vi har undersökt sambandet kommunernas
förvärvsfrekvenser. EftersomKVolym, olika variabler, bluttryckt i och a

och andelen barn i familje-på både antalet heltidsbarnkostnaden beror
också innehålla produkttermer. Vi undersökerdaghem kan modellen

följandesåledes i detta fall modeller typ:av

c3A1A25KVolym konst. c,A16 c2A25+ ++ etc

förvärvsfrekvensvariablerpå resultat medTabell 3:10 visar exempel
förvärvsarbetarvariabeln Ensamf. Då A35, andelenoch med änsom mer

variabler får denna oftamed andra35 tim/vecka, kombineras term en
svårtolkat. Vi i tabellennågotnegativ koefñcient, vilket är attser

60%förklarar inemot variationema iförvärvsfrekvensvariablema av
servicevolym.kommunernas

Ärrelativ servicevolym. 1990.3.10 KVolym, kostnadsjusteradIäbell

KoefficientVariabel T-värdeVariabel Koefficient T-värde

-0,28 -4,0-0,34 -4,3 KonstantKonstant
0.21 2,0A160,27 72,5Al
0,57 10,511,6 A25A25 0,57

R1R2 0,5850,590

-0,28 -4,0-5,9 KonstantKonstant -0,20
A16 0,23 2,1A25 0,67 10,5

8,60,50-0,04 -0,5 A25A35
Ensamf 0,52 3,1
R2R2 0,6020,578

flerresultat då vi undersöker modeller medTabell exempel på11 ger
RZ-värdena skattekraftsvariabelnökar påtagligt dåvariabler. Vi här attser

förvärvsarbetsvariablema. Skattekraften kantillanvänds koefficientsom
omfattningen den fonnella/informellatolkas indikator påhär avsom en

utveckladlägre skattekraft och mindreekonomin. Kommuner med
barn-fungerande sociala nätverk därformell ekonomi kan ha bättre

Skattekraftenfå hjälp släkt ochfarniljema i högre grad kan av grannar.
negativt korrelerad medfungera mått påkan här varaettsom

dagbarnvårdaremöjligheterna rekryteraatt-
arbetstider andra kan hjälpa tillvistelsetider ochskillnaderna mellan-

restidermed hämtning och länming,
kommunal barnom-förvärvsarbeta behovmöjligheterna utanatt av-

sorg

koefñcient kan såledesmed skattekraftenFörvärvsarbetsvariabeln som
förvärvsarbete, blpå följande vad mån vårdnadshavarenstolkas Isätt. a

efterfrågan på kommunal barnomsorgdeltidsarbete, leder tillkortare
förhållandenberoende på flertalvarierar mellan olika kommuner ett som

skattekraftvariabeln mått på.är ett
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Också olika mått på befolkningstäthet eller befolkningsgleshet har
prövats ldtat mått på befolkningstäthet,t beräknat från Invdist, detex
genomsnittliga avståndet mellan kommunens invånare. Idtat 10/Invdist.
Gles bebyggelse kan medföra prefererar familjedaghem eftersomatt man
det kan kortare restider. Hög befolkningstäthet kan medförage större
svårigheter för skolbarn "att klara sig själva", beroende på trañkpro-t ex
blem, och kan härigenom tänkas påverka andelen inskrivna skolbarn.

Tabell 3.11 KVolym, kostnadsjusterad relativ servicevolym år 1990

Variabel Koefñcient T-värde Variabel Koefñcient T-värde

Konstant -O,15 -7,2 Konstant -0, 15 -6,8
A25 0,40 8,9 A25 0,38 8,2
A1Skattk 0,21 8,6 A1Skattk 0,20 8,0

Ensamf 0,23 1,5
R2 R20,688 0,691

Konstant -0, 13 -5 Konstant -0, 13 -5
A25 0,40 8,6 A25 0,41 9,3
A1Skattk 0,16 5,3 A1Skattk 0,16 5,3
Ensamf 0,08 0,5 Idtat 0,11 2,9
Idtat 0,10 2,5
R2 R20,700 0,700

tabelll 12 jämförs för två modellexempel värdena för olika kommun-
med faktiska värden på KVolym. De två modeller indexgrupper som

exemplifieras delsär enbart innehåller förvärvsfrekvensvariablerett som
Al och A25 och dels också innehåller förvärvsfrekvensenett A1som
med skattekraften koefñcient täthetsvariabeln Idtat.samtsom

Vi i tabellen den modell enbart innehålleratt förvärvsfrekvens-ser som
variabler tenderar underskatta höga värden och överskattaatt låga värden.
Detsamma gäller i viss mån också den andra modellen i lägre grad.men

Tabell 3.12a Relativ servicevolym för olika kommungrupper år 1990
IndexflMedelvêzirdenför faktisk servicevolym och för tvâ modellvarianter; och

Indexsk

Kommungrupp KVolym Indexf Indexsk

Storstäder 0,406 0,346 0,400
Stockholm 0,437 0,357 0,422
Malmö 0,311 0,313 0,336

Förorter 0,343 0,331 0,351
Större städer 0,326 0,322 0,308
Medelstora städer 0,273 0,294 0,283
Bruksorter 0,298 0,302 0,291
Normalkommuner 0,243 0,264 0,251
Glesbygdskommuner 0,236 0,286 0,253
Landsbygdskommuner 0,225 0,260 0,235

Samtliga 0,306 0,306 0,306
Medelavvikelse 0,071 0,045 0,060

1 Indexf -0,324 O,271A1 0,57A25+ +
2 Indexsk -0,l23 0,405A25 0,155A1Skattk+ 0,111Idtat+ +
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årolika 1990servicevolym lör kommungrupperTabell 3.12b Relativ
modellvarianter;för två lndexf ochfaktisk servicevolym ochMedelvärden för

Indexsk

lndexf IndexskKVolymFolkmängd

0,300 0,2640,2770- 9994
0,2380,238 0,2569 9995 000-

0,259 0,2450,23910 000- 14 999
0,286 0,2730,26015 000- 19 999
0,294 0,2850,27720 000- 29 999
0,294 0,2920,28130 000- 49 999
0,326 0,3240,32750 99 999000-
0,329 0,3140,339100 000- 199 999
0,346 0,4000,405000- 700 000200

årsServicevolym 1991 data3.3 -

intressantare resultat,års data förväntasundersökning 1991En ettgeav
då barnomsorgen 1991 i1990 års data,jämfört undersökningenmed av

förvänta sigden anledningen kanutbyggd. Avdet fulltnärmaste manvar
påverkaroch olika faktorerservicevolymklarare samband mellanett som

1991 har denservicevolymenefterfrågan. Vid beräkningen ävenav
också bör förstärkatagits med vilketicke-kommunala barnomsorgen

beräknade servicevoly-och denefterfrågevariablemasambandet mellan
för samtliga 284 kommuner.på dataAnalysen byggermen.

i servicevolymVariationer

kommunerna år 1991producerad barnomsorg iVariationerna i volymen
uttryckt antalet%. Servicevolymenillustreras i tabell 3:13 i är som

motsvarande åldersgrupper. Förbam iheltidsbarn dividerat med antalet
andelen heltidsbam mellansåledes den relativaförskolebarn varierartex

jämfört med 1990.69,7%. har ökat någotoch Andelama28,6

år 2841991. kommunerTabell 3.13 Relativ servicevolym
Procent

Mix KVolymVolym6 VolymS

17,04,0Minimum 28,6 5,4
32,214,4 24,549,9Medel

75,8 48,526,3Maximum 69,7

mellan denårs data har sambandetmed 1990På sättsamma som
undersökts.olika variablerrelativa ochservicevolymen

KVolymKostnadsjusterad volym

RZ-värden för 1991volymmättet erhålls högstkostnadsjusteradedetFör
värden 1990.variabelkombinationer högstårs data med som gavsamma

medModellens överensstämmelseresultat.Tabell visar några3:14
något.serviceproduktion har ökatfaktiskakommunernas
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De olika alternativen i tabell 3: 14 visar modellens överensstämmelseatt
med kommunernas serviceproduktion, liksom år 1990, väsentligt bättreär
då skattekraftsvariabeln används koefñcient för förvärvsarbetsvaria-som
beln A1. Den skattekraftsvariabel i redovisadeanvänts resultatsom ovan

den för år 1991 preliminärt beräknade skattekraften för år 1991. Eftervar
RZ-värdetersättning med den definitiva skattekraften 1991 minskade

något, tabell 3: till15 justeringvänster. En har gjorts så alla kom-se att
med skattekraft 1,27 värdetöver 1,27. Deras modellvärdengettsmuner

översteg deras faktiska värden. Vi i tabell 3:15 till högerannars attser
RZ-värdet härigenom ökade. Detta alternativ betecknas fortsättningsvis
Modelll. I appendix 2 visas resultat några kompletterande analyser därav
ytterligare några variabler undersökts, bl arbetsresornas längd och dena
allmänna förvärvsintensiteten för kvinnor 20-64 år.

ÅrTabell 3.14 KVolym, kostnadsjusterad relativ servicevolym. 1991.

Variabel Koefñcient T-värde Variabel Koefficient T-värde

Konstant -0, 17 -8,4 Konstant -0, 15 -7,2
A25 0,36 8,7 A25 0,39 9,3
A1Skattk 0,24 11,4 A1 Skattk 0,20 7,6
Ensamf 0,33 2,8 Ensamf 0,16 1,2

Idtat 0,12 3,1
R2 R20,724 0,733

Konstant -O,14 -6,8 Konstant -0,34 -4,8
A25 0,39 9,6 A1 0,23 2,3
A16Skattk 0,20 7,4 A25 0,64 13,5
Idtat 0,14 4,1
R2 R20,730 0,573

ÅrTabell 3.15 KVolym, kostnadsjusterad relativ servicevolym. 1991.

Variabel Koefficient T-värde Variabel Koefficient T-värde

Konstant -0, 15 -7,0 Konstant -0, 15 -7, 1
A25 0,38 8,9 A25 0,36 8,3
A1Skattk91 0,19 7,4 A1Skattk91j 0,21 7,6
Ensamf 0,20 0,2 Ensamf 0,14 1,1
Idtat 0,12 3,1 Idtat 0,13 3,5
R2 R20,730 0,732

I tabell 3:16 jämförs kommunernas faktiska serviceproduktion med
modellvärdena för två modellexempel, ModellF och Modelll. Tabellen
visar viktade medelvärden för olika kommungrupper. Riksgenomsnittet,
0,322, högreär 1990 jfr tabellän 3:12. Skillnaden beror dock främst
på vi för år 1991 också tagit med "icke-kommunal" barnomsorgatt enligt
SCBs statistikuppgifter. Utbyggnaden barnomsorgen 1991 medfördeav
endast obetydlig ökning den relativa servicevolymen eftersom ocksåen av
antalet barn under 12 år ökade.

Vi i tabell 3:16 den enklare modellvarianten, ModellF,attser som
endast innehåller två förvärvsarbetsvariabler, tenderar underskattaatt
höga värden och överskatta låga värden på för år 1990.sättsamma som

6 l304l5
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försystematiska skillnader skönjbara också denMotsvarande är mer
jämförelsevisModelll, skillnadernautvecklade modellvarianten, ärmen

många kommuner små eller hadesmå. Eftersom köerna år 1991 i var
efterfrågan påtolkas beskrivningupphört kan modellen avsom en

tillräckligt väl beskriver efter-den mån modellenbarnomsorg. I som
överstiga den faktiskafrågan på barnomsorg bör således modellvärdena

serviceproduktionen med långa köer.i kommuner

år 1991.3.16 Relativ servicevolym för olika kommungrupperTabell
tvåservicevolym och medelvärden för modeller;Medelvärden för faktiskModellF och Modelll

ModellF ModelllKvolym

Kommungrupp
0,4070,405 0,345Storstäder

0,4660,472 0,377Stockholm
0,319 0,3500,335Malmö
0,311 0,348Göteborg 0,342

0,3770,368 0,352Förorter
0,347 0,338 0,326Större städer

0,2970,286 0,311Medelstora städer
0,3090,297 0,323Bruksorter

0,257 0,282 0,265Normalkommuner
0,315 0,272Glesbygdskommuner 0,263

0,244Landsbygdskommuner 0,228 0,275

0,322 0,322Samtliga 0,322
0,045 0,063Medelavvikelse 0,072

Folkmängd
0- 999 0,264 0,302 0,2614

000- 9 999 0,252 0,282 0,2555
0,281 0,26310 000- 14 999 0,251
0,304 0,28915 000- 19 999 0,277

000- 0,288 0,310 0,29620 29 999
000- 0,303 0,313 0,31030 49 999
000- 99 0,351 0,349 0,34750 999

100 000- 199 999 0,352 0,330 0,324
0,345 0,407200 000- 700 000 0,405

l ModellF -0,322 O,228A1 0,643A25++2 0,140EnsamfModelll -0,143 0,363A25 0,214AlSkattk91J ++ +
0,129Idtat+

Modellvärden strukturindexoch

Modellvärdena beskrivning omfattningen kommunernasavger en av
förhållande antalet invånarebarnomsorg uttryckt i antal heltidsbam i till

omräkning tilli kommunen i motsvarande åldersgrupp. För resultatetav
invånare, behövs också uppgift"strukturindex", eller kostnad i krett per

kommunernas åldersstruktur och enhetskostnad. Eventuella strukturel-om
skillnader enhetskostnad i kapitel Vi får däri analyseras 4. en genom-

snittlig 84250 kr. vi härenhetskostnad för år 1991 Om t antarv
modellvärdena med hjälpenhetskostnad i alla kommuner kansamma av

strukturindex dådata åldersstrukturen räknas till ettom om som
uttrycker kommunala skillnader i servicevolym i kr/inv.
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Först behöver vi den genomsnittliga bamomsorgskostnadenveta per
barn för olika åldersgrupper. Med "kostnad bam" här inteper avses
kostnaden inskrivet barn eller heltidsplats barnomsorgskost-utanper per
naden fördelad på samtliga barn i respektive åldersgrupp. Genom viatt
vid beräkningen servicevolymen 1991 åldersgruppsindeladeanväntav
uppgifter antalet inskrivna barn kan vi också bestämma antaletom
"heltidsbam" kostnadsviktat i olika åldersgrupper, tabell 3:17.se
Kostnaderna för dessa har sedan fördelats på antalet bam den 31 dec
1991 i åldern 1-2 är, 3-6 år och 7-9 år.

Tabell 3.17 åldersgrupperKostnad bam år 1991 för olikaper
Enhetskostnad1991: 84250 kr

Ålder ÅlderAntal Antal Antal Kostnad
"heltidsbam" 31/12-91 barn "heltidsbam" barnper

barnper
år3 058115 1-2 år 241 916 0,4756 40 070

3-6 år 230 733 3-6 är 428 816 0,538l 45 332
6 år 77 940 7-9 år 290 540 0,2683 22 600

Vi kostnaden barn i åldern år1-2 något lägre föratt är barnänser per
3-6 år. Det beror på andelen inskrivna 1-åringar betydligt lägreatt är än
andelen inskrivna barn 3-6 år. Som tidigare redovisats har vid be-
räkningen antalet heltidsbam barn under år3 pâ daghem förutsättsav
kosta 50% barn 3-6 är.änmer

I tabell 3:18 visas hur kommunernas servicevolymvärden enligt
modellen kan räknas till strukturindex. För varje kommunettom
beräknas âldersindex, med hänsyn till barnomsorgskostnademaett ett
viktat medelvärde antalet barn i förhållande till folkmängden.av
Åldersindex kommunens bamomsorgskostnadär i kr/inv vid genomsnitt-
lig relativ servicevolym. Strukturindex erhålls produktensom av
kommunens âldersindex och kommunens servicevolymvärde enligt
modellen normerat med hänsyn till medelvärdet, 0,322.

Tabell 3.18 Strukturindex âldersindexoch
Kommunernasâldersindex Aindexbetecknas och kommunernasservicevolym enligt
modellen betecknasKVolym

Aindex 40 070Antal barn l-2 år 45 332Antal barn 3-6 år 22 600+ +
Antal bam 7-9 år / Folkmängden

Strukturindex AindexKVolym / 0,322

Tabell 3: 19 visar för olika kommungrupper från modellvärdena
beräknad servicevolym uttryckt i kr/inv under förutsättning kommu-att

har enhetskostnad. Till höger jämförelse totalnerna samma anges som
bamomsorgskostnad i kr/inv enligt kostnadsdata frän kommunernas
redovisning, dvs inklusive förskola. De frånöppen servicevolymmodellen
beräknade kostnaderna utnyttjar enda kostnadsuppgift enhetskost-som
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fritidshem ochdeltidsgrupp,daghem,innefattarkostnadernaden. Dessa
förskola.familjedaghem öppenmen

kr/inv för olika kommungrupper.servicevolym i3.19 BarnomsorgensTabell
från redovisnings-medelvärdenModelllkr ochmodellvärdenaförMedelvärden

Barnkost.data

BamkostModelllkr

Kommungrupp
84044904Storstäder

96055 080Stockholm
46033 870Malmö

3 8304 010Göteborg
21055 330Förorter
29041604städerStörre
68033 790städerMedelstora
72039503Bruksoner
49035203Normalkommuner
42033 480Glesbygdskommuner
31033403Landsbygdskommuner

4 1804 140Samtliga
968782Medelavvikelse

Folkmängd
3 0003 2909990- 4

38033 4709 9995 000-
49033 53099910 000- 14
68038203000- 19 99915
7403860320 000- 29 999

4 010120430 000- 49 999
73044 590000- 99 99950
13044 140000- 199 999100
84044 580000- 700 000200

0,140ensan|f0,214A1Skatt91j0,363A25Aindex0,l43 +Modell1kr ++
0,129Idtat/0,322+
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4 Kommunala skillnader i enhetskostnad

Vi fann i kapitel 2 skillnaderna mellan kommunerna iatt vad avser
enhetskostnaden blev mindre vi beaktadenär skillnader i barnens ålder
och vistelsetider på daghem. Vi ska här undersöka vi kan finna någraom
förklaringar till återstående skillnader, dvs förklaringar till variationerna
i kommunernas kostnad heltidsbam på daghem, fritidshem ochper
deltidsförskola.

En uppenbar orsak till del skillnader i enhetskostnadsdata givetvisären
de osäkerheter finns i tillgängliga data kostnader, antal inskrivnasom om
barn och vistelsetider. Antalet inskrivna bam varierar också året.över

Då det gäller skillnader i faktiska kostnader brukar särskilja tvåman
kategorier faktorer; interna och Med interna då sådanaexterna.av menas

har medgöra organisation, ambitionsnivåatt och viljeinriktning,som i
princip faktorer kommunen själv rår över. Ett exempel sådanasom att
faktorer kan betydelsefulla visar den jämförande studie gjortsvara som

Socialstyrelsens. Man studerade ingående barnomsorgen iav Degerfors
och Skinnskatteberg. Man farm, kostnadsskillnaden, inte någratrots
skillnader i kvalitet. Orsaken till kostnadsskillnaden skulle kunna
klassificeras fråga "företagsklimat".som en om

Exempel på faktorer skillnaderär i prisläge påexterna ochorten
förhållanden påverkar förutsättningarna för barnomsorgen. Flerasom
studier har indikerat barnomsorgent är arbetskrävandeatt iex mer
"socialt områden Också fler barn med "särskildatunga behov" eller fler
barn behöver hemspråksundervisning kan tänkas ökade kostnader.som ge

Vi ska här undersöka variationerna i enhetskostnaden för 1990 och
1991 års data. Sedan studien påbörjades har också data för 1991 blivit
tillgängliga och "Jämförelsetal för Socialtjänsten 1991", JS9l, publice-

För närmare analysrats. dockär 1990 års data i vissa avseendenen
bättre eftersom enkätfrågorna till kommunerna för räkenskapsåret 1990

specificerade. Bland uppdelades kostnaderna påvar annat olikamer
kostnadsslag; löner, lokalkostnader inklusive kapitalkostnader och övriga
kostnader. Den redovisningen lokalkostnaderseparata slopades iav
enkäten för 1991.

En särskild enkät kommunernas lokalyta gjordes samtidigt medom
1991 års jämförelsetalsundersökning. Dels efterfrågades den totala ytan
för barnomsorgen och dels barn daghem. Svaren har blyta per a
utnyttjats för undersöka i vilken utsträckning kostnadsskillnademaatt be-

skillnader i lokalyta barn eller skillnader i kostnad ytenhet.ror per per

4. 1 Enhetskostnaden 1990-1991

Kostnaden heltidsbam inom den institutionella barnomsorgen har be-per
räknats för år 1991 på försätt år 1990. Vi har således använtsamma som

8A-MBegler och S.Holmberg: "Varför kostar daghemsplatsmindre i Degerforseni Skinnskatteberg"än En studie daghemmenskostnader och kvalitet i tvåomkommuner, Socialstyrelsen, September 1992.
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uppgifterJS91 tabell 3 i JS91,enkät förtotalkostnadsdata från SCBs
statistikuppgift 1990 och decdecfrån SCBsantalet inskrivna barnom

jan 1991 och janbearbetningen BOUoch vistelsetidsdata från1991 av
viktade medelvärden för olikariksgenomsnitt och1992. Tabell 4:1 anger

motsvarandejämförelseredovisasTill högerkommungrupper. som
för âr 1990.kostnader

19911.1990 och Barnenhetskostnaden,heltidsbarn,Tabell 4.1 Kostnad per
Medelvärden för olikadeltidstörskola.fritidshem ochinskrivna i daghem,

kommungrupper.
heltidsbarn i kommunernaviktade efter antaletMedelvärden

heltidsbarnKostnadKommungrupp per
19901991

83 97092089Storstäder
87 13098 820Stockholm

01073Göteborg -70 06085 700Malmö
72 79096080Förorter

830240 7583Större städer
74 54083 380Medelstora städer
70 50098078Bruksorter

7007482 470Normalkommuner
79 02084 420Glesbygdskommuner
75 38086 130Landsbygdskommuner
76 32084 250Samtliga

Medelavvikelsez 8 180ll 280

l och ocksåsiffror administrationskostnademaingår i 1991årsTill skillnad från 1990
redovisadesi särskild kolumn förimindre 1990årsenkätvissa kostnadsposter ensom

"övrigt".
2 12030 dvs något högre.heltidsplats kr,Medelavvikelsen i JS91s kostnad ärper

%.1991, dvs med 10,4 Menökade till 84250 kr årRiksgenomsnittet
i kostnaden förför S91 ingårenkätfrâgoma Jpâ grund förenklingenav av
också adrnini-1990, blfler kostnadsposterdaghem och fritidshem än a

9,4% 1990-1991.Konsumentprisindex ökade medstrationskostnadema.
något lägre 1990.därför sannolikt realt1991 änRiksgenomsnittet är

ökat kraftigt, medel-harKostnadsvariationema mellan kommunerna
för 1991 uppgår till drygtenhetskostnadenavvikelsen i den beräknade

följd förenklatsannolikt främst11000 kr. ökningDenna är attav manen
ifråga minskad precisionJS91-enkäten, dvs det är omsnarare en

mellankostnadsskillnademaökning de faktiskakostnadsdata än en av
kommunerna.

framgår härpersonalkostnaden heltidsbarn. DetTabell visar4:2 attper
finnsoch det knappastminskat realt 1990-1991personalkostnaderna att

olika kommun-personalkostnader mellanskillnader inågra systematiska
skill-personalkostnaden 1990den lägstaBruksorterna har mengrupper.
1990.lägre 1991övriga kommungrupper ännaden i förhållande till är

vi jämförblir lägremellan kommungruppemaKostnadsskillnadema om
personal-Stockholmskallortstillägget.personalkostnaderna exklusive

skillnaden har minskatgenomsnittet 1990kostnader ligger över men
1989-1990 lett till någoti StockholmMöjligtvis kan personalbristen1991.

någraverkar det inte finnasSammanfattningsvis1990.högre löner
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strukturella skillnader mellan olika kommungrupper vad personal-avser
kostnader och personaltäthet.

Tabell 4.2 Personalkostnad heltidsbam 1990 och 1991. Barn inskrivna iper
daghem, fritidshem och deltidsförskola.
Medelvärden, viktade efter antaletheltidsbam i kommunerna.Siffrorna inom parantes

personalkostnaderexkl. kallortstilläggavser

Kommungrupp Kostnad heltidsbamper
1991 1990

Storstäder 60 730 61 320
Stockholm 65 250 62 930
Göteborg 51 530 -Malmö 59 850 54 240

Förorter 58 240 54 310
Större städer 58 470 58 410 56 890 56 690
Medelstora städer 62 120 61 630 57 380 56 910
Bruksorter 58 350 52 140
Normalkommuner 60 780 60 700 55 860 55 750
Glesbygdskomrnuner 61 860 60 440 59 100 57 490
Landsbygdskommuner 62 610 62 560 55 960 55 960
Samtliga 59 920 59 800 57 020 56 860
Medelavvikelse 7 246 5 670

Av tabell 4:1 och 4:2 framgår också skillnaderna mellan kommuner-att
i personalkostnader klart mindreär skillnadernaän i totalkostnaden.na

De skillnaderna,största relativt gäller lokalkostnaderna.sätt, Lokalkost-
nadema ökade realt mellan 1990 och 1991.

4.2 Lokalkostnadsvariationer

årFör 1990 kan lokalkostnaden studeras eftersom lokalkost-separat
naderna särredovisades i JS90-enkäten. Kostnaderna dock inteär alltid
direkt jämförbara eftersom kommunerna använder olika metoder för
beräkning kapitalkostnaderna. Vid användning internhyror kanav av
också principerna för hyressättningen variera. Skillnaderna mellan
kommunernas faktiska lokalkostnader kan således förväntas mindrevara

skillnadernaän mellan kostnadsdata.
Finns det skillnader i lokalkostnaderna kan bero regionala för-som

hållanden eller bebyggelsestruktur För undersöka detta har viatt
övergått till beräkna kostnaden bam i stället för kostnadenatt per per
heltidsbarn. Vid jämförelser heltidsbam pâverkas resultatetper av
skillnaderna i vistelsetid.

Vid beräkningen lokalkostnaden barn i olika kommuner harav per
följande vikter använts:

Daghem oberoende vistelsetid 1av
Fritidshem 0,9
Deltidsförskola 0,33

Ett fritidshemsbam har antagits 0,9 daghemsbarn vilketmotsvara
ungefär relationerna mellan deras lokalkostnadermotsvarar enligt
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för deltidsförskolaVikten 0,33driftskostnadskalkyl.Kommunförbundets
vilket inte alltid äranvänds för tvâ barngrupperlokalförutsätter varjeatt

i kommunerlokalkostnad barnför högviktenfallet. Den antagna perger
vilket kan märkbarendast barngruppförlokalerna användsdär engeen

iandel barnmed högför kommunerkostnadenöverskattning av
uppgifterna från enkätendärför ocksådeltidsförskola. Vi har använt om

kvadratmeter.undersökt kostnadenochförtotalyta barnomsorgen per
uttryckt1990,lokalkostnadenberäknadevisar denTabell 4:3 som

kostnadsuppgift för 1991Denför olika kommungrupper.medelvärden
ocksålokalkostnader blinrymmerfunnits tillgänglig utöver asom

medbarntill kostnadräknatsharför livsmedel. Denkostnader perenom
Medel-lokalkostnadenårsför 1990viktsystem använtssomsamma

228 kommunerrespektiveför 1990data 211sig pâvärdena baserar
mellanskillnadernaeftersomsärredovisasstorstäderna1991. De tre

jämförelsevisdem är stora.

"Lokaler ochför1990 kostnad barnochbarnTabell 4.3 Lokalkostnad perper
deltidstörskola.fritidshem ochinskrivna i daghem,övrigt" 1991. Barn

i kommunernaviktade antalet barnMedelvärden, efter

övrigt""LokalerLokalkostnadKommungrupp o
Kostnad barnbarn perper
19911990

25 85037013Storstäder
28 95007014Stockholm

06020Göteborg - 1402309010Malmö
20 09065010Förorter

9202073010Större städer
050189908Medelstora städer
020179009Bruksorter
770171609Normalkommuner
680189 870Glesbygdskommuner

18 7004609Landsbygdskommuner
20 78010 680Samtliga

5 6702 940Medelavvlkelse

har vikostnadsskillnadematillmöjliga orsakerVid undersökningen av
bostads-i SCBsindelning páregional sättförst gjort samma somen

Stor-Stockholm A,mellansärskiljer härMankostnadsstatistik BHU.
75000överC undermedövriga kommunerStor-Göteborg B, resp

invånare D.
Uppgifternabostadshyror. ärskillnader iregionalaTabell belyser4:4

här hyreslägetViurvalundersökning, BHU.från SCBshämtade attser
ingendetfrån 1991 års BHUdata ärGöteborgsområdet. Enligtihögstär

båda dessaStor-Göteborg,Stor-Stockholm ochskillnad mellan utanstörre
landet.i övriga10% högredrygt änhar hyrorregioner ärsom
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19922kr/mz 1990 frånTabell 4.4 Hyror i olika regioner och SCBs bostads-
årshyror.och hyresstatistik, BHU. Januarihyror uppräknade till

Region 1990 1992Jan. Jan.
kr/mzSamtliga 3-rumsläg. Antal

kommuner

Stor-Stockholm 408 395 595A ll
446 431 605Stor-Göteborg B 4

380 537 18Kommuner 75000 inv.C 387
Ovriga 375 367 537 9kommuner D
l Uppgifterna för 1990 i BHUs urvalsundersökning, samtligahyreslägenheteravser

jfr tabell i Bo 31 SM 9002.lägenheter, 3-rumslägenheter 17resp
Uppgifterna januari 1992 omfattar endast 42 kommuner, de högstför hadesom

representationsgradi urvalet.

undersökningarg lokalkostnadema daghem ungefärEnligt tidigare iär
50% högre i bostäder. Följer lokalkostnadema också regionalaän samma

har undersökt sambandet lokal-bostadshyroma Vi mellanmönster som
kostnadema och potentiella förklaringsfaktorer och då börjat med samma

för möjlig skillnad jämfört medregionindelning bostäder. Ensom
för daghem relativtbostäder kan lokalkostnadema högreäratt settvara

vid nybebyggelse i tättbebyggda områden, städers innerom-störret ex
råden.

Vi har undersökt antal linjära kostnadsmodeller följande form:ett av

Lokalkostnad :konstant +c2RegionB+c1Regi0nA +c3RegionC +c4X

Koefficienterna har skattats med regressionsanalys. tabell tillI 4:5,
erhållna koefficientvärden då vi användervänster, BHUsanges

regionindelning. Konstanten betyder här lokalkostnad barn i regionper
dvs i kommuner med mindre 75000 invånare. Vi fick här ingenän

signifikant positiv koefficient för region relativt få kommunerB. Det var
i Göteborgsområdet ingick i undersökningen och Göteborg kommunsom

1990.deltog

Tabell 4.5 Regressionsanalys regionala lokalkostnadsvariationer 1990av

Variabel variabelKoefficient T-värde Koefficient T-värde

Konstant 9 247 43,6 Konstant 9 117 43,1
RegionA RegionA1 746 2,4 1 875 2,7
RegionB 103 0,1 Reg5O 775 2,81
RegionC 1 069 1,2

l Variabeldeñnitioner; Variabeln RegionA ihar värdet l för kommunerna Stor-getts
Stockholmsområdet och 0 i övriga RegionB, RegionCkommuner. och Reg50 har
definierats på motsvarandesätt.

9Jfr kapitel i5 Barnomsorg Personal, Lokaler, Utbyggnad,Samhällsekonomi,t ex -Kommunförbundet 1982.
10I analysen lokalkostnaden ytenhet erhölls signifikant positiv koefficientav per en
för Göteborgsområdet för 1990, jfr 4:9.tabell
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Inte heller koefficienten för region C signifikant. Vi har därförär
förändrad indelningprövat med städer med 50000större änen mer

invånare betecknad jfrReg50, tabell 4:5 till höger.separatsom en grupp,
fårVi här signifikant positiv koefficient. Resultatet konsistentär meden

hypotesen finnsdet regionala skillnader. Totalt förklarar dock deatt sett
tvâ variablerna relativt liten andel skillnaderna i lokalkostnadsdata.en av

Vi har därför också undersökt sambandet med ytterligare antalett
variabler:

index förEtt uppvärmningskostnader KEKs klimatfaktor-
Lokalyta bam enligt uppgift från speciell enkätper-

Idtat10Två täthetsindex Idtat5, mätt på högre lokalkost-som-
nader vid nybyggnad daghem i befintlig, bebyggelse.tätav

Vi i tabell 4:6 lokalkostnaden, samvarierar medväntat,attser som
lokalytan koefficienten för uppvärmningsindexet osäker. Detärmen
erhållna värdet innebär lokalkostnaden barn enligt modellen äratt per ca
1200 kr högre i de nordligaste kommunerna i sydligaste Sverige.än

Tabell 4.6 Lokalkostnaden 1990

Variabel Koefñcient T-värde Variabel Koefflcient T-värde

Konstant 6 374 3,9 Konstant 3 429 1,5
RegionA l 964 2,8 RegionA 2 178 2,4
Reg50 8321 2,9 Reg50 2 052 2,9
Uppvämming 2 654 1,7 Uppvämming 2 587 1,5

Lokalyta 278 2,6

tabellI 4:7 har regionA två varianter täthetsindex.ersatts ettav av
Detta klart bättre överensstämmelse med lokalkostnadsdata. De tvåger
alternativen ungefär förklaringsgrad. erhållna koefñcien-Deger samma

har för konstruktion tvâanvänts alternativa lokalkostnadsmodel-terna av
ler/ lokalkostnadsindex.

Tabell 4.7 Lokalkostnaden 1990

Variabel Koefficient T-värde Variabel Koefficient T-värde

Konstant 2 668 1,2 Konstant 3 094 1,4
Reg50 8371 2,7 Reg50 1 935 2,8
Uppvärmning 3 240 1,9 Uppvärmning 2 863 1,7
Lokalyta 278 2,6 Lokalyta 281 2,6
ldtat5 72 2,8 ldtat10 81 2,8

Lokalindex5 5 880 1 837Reg50 3 240uppv 72Idtat5+ + +
Lokalindexl0 6 337 l 935Reg50 2 863uppv 81Idtat10+ + +

Modiñerade versioner Idtat, inversen till invänardistans, det genomsnittligaav
avståndet invånarnamellan jfr kap 3. Idtat51000/Invdist-5 0, 0.om annars
Idtat10l000/Invdist-l0 0, annars0.om
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tabelll 4:8 jämförs de genomsnittliga kostnaderna barn för olikaper
kommungrupper motsvarande "m0dellvärden" lokalkostnadsindex.med -
Avvikelsema mellan de faktiska lokalkostnaderna kommungrupps--
genomsnitten och modellvärdena beror till viss del att genom--

m2snittsytan bam från medeltaletavviker något 12 barn.per som var per
I lokalkostnadsmodellema ingår inte lokalytan. modellvärdenaAtt skiljer
sig mellan kommungruppema återspeglar således enbart effekten av
skillnader i strukturella förutsättningar, såsom de beskrivits härmed
använda variabler.

Tabell 4.8 Lokalkostnad 1990 jämfört tvåbarn med modeller/per
lokalkostnadsindex
Viktade medelvärden olikaför kommungrupper

Lokal- Lokal- Lokal-
kostnad kostnads- kostnads-

index5barn indexl0per

Kommungrupp
Storstäder 13 370 12 980 13 130

Stockholm 14 070 13 000 13 150
Malmö 94010 090 12 13 040

Förorter 10 670 10 240 10 100
Större städer 730 18010 11 11 180
Medelstora städer 9 110 9 450 9 410
Bruksorter 9 900 9 300 9 250
Normalkommuner 1609 9 230 9 270
Glesbygdskommuner 9 870 00010 9 980
Landsbygdskommuner 460 89 970 9 060

Samtliga 10 680 10 680 10 680

Folkmängd
0- 14 999 8 740 9 300 9 320

000-15 49 999 9 460 9 490 9 450
000- 70050 000 11 730 60011 11 620

I enkäten till kommunerna ingick också fråga den totala förytanen om
kommunens barnomsorg. Erhållna uppgifter har för beräkninganvänts av
kommunernas lokalkostnad kvadratmeter dock för del kom-per som en

blev orealistiskt låga.höga eller Då kommuner medmuner genom-
kr/mz kr/mzsnittskostnader på 1500 eller under 500 130%över ca av

kvadratmeterhyran för bostäder i region uteslöts återstod 133samma
kr/mz.kommuner. Medelkostnaden i dessa kommuner 875var

Analysen sambandet med variablerna för region bebyggelse-ochav
struktur i detta fall signifikant positiv koefficient för region Bgav en
Göteborgsområdet, tabell 4:9. övrigt den lokalkostnadsmodellIse ger

erhålls med koefficientema ungefärde skattade bildsom samma av
lokalkostnadsskillnaderna mellan olika kommungrupper illustreradessom
i tabell 4:8.
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m24.9Tabell Lokalkostnad 1990per

Variabel Koefficient T-värde

Konstant 513 3,9
RegionB 284 2
Reg50 138 3 l,Uppvämining 220 1,7
IdtatIO 37 1,

Lokalkostnadsdata 1991

tidigareSom saknas uppgift lokalkostnaderna inämnts JS9l;separat om
uppgift finns endast totalkostnaden respektive personalkostnader.om
Mellanskillnaden, "lokaler och övrigt" innefattar lokaler blutöver a
kostnader för livsmedel. Kommunernas kostnader för "lokaler och
övrigt", omräknat till "kostnad barn" har till undersökaanvänts atten per
de tvâ lokalkostnadsmodeller i tabell 4:7 betecknats lokalindex5 ochsom
lokalindexlO. Resultatet regressionsanalysen redovisas i tabell 4:10.av
Vi här båda dessa lokalindex signifikanta. Lokalindex10äratt ettser ger
något högre ochT-värde således bättre med 1991överensstämmer års
data.

4.10Tabell Kostnader för lokaler 1991och övrigt

Variabel Koefñcient VariabelT-värde Koefñcient T-värde

Konstant 2 174 0,5 Konstant 2461 0,2
Lokalindex5 1,4 3,1 Lokalindexl0 1,5 3,3
Lokalyta 238 1,2 Lokalyta 235 1,2

Lokalkostnaden ökade kraftigt 1990-1991 ökningen inte jämntmen var
fördelad pâ de olika lokalkostnadskomponentema. Tabell 4:11 visar
resultatet regressionsanalys där vi den "bästa" variabelkom-använtav en
binationen, dvs de variabler ingår i lokalindex10. Vi här attsom ser
koefñcienten för uppvärmningsindexet osäker de två övrigaär men
variablerna i lokalkostnadsindexet signifikanta. En modellvariant medär
de skattade koefñcienterna betecknas här Lindex9l. Denna används i
kapitel där5 vi undersöker hur andel kostnadsvariationemastor av
mellan kommunerna kan förklaras faktorer.strukturellasom av

Tabell 4.11 Kostnader för lokaler 1991och övrigt

Variabel Koefñcient T-värde

Konstant 12 943 3,2
Reg5O 3 132 2,5
IdtatIO 132 2,2
Uppvärmning 4612 0,8
Lokalyta 225 1,1

Lindex9l konstant 3132Reg50 246luppv 132Idtatl0+ + +
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förklaringsfaktorer4.3 Andra

kommunjämfört daghem iforskningsprojekt därFlera samma angerman
intebehöver här bara"socialt områden". Dethögre kostnader i tunga

behov barnomsorgen kanmed särskildafråga fler barn utanvara en om
Eventuellt samband mellanandra skäl.tidskrävande avvara mer

lokalkostnaden, och olika "socialin-exklusiveheltidsbarn,kostnaden per
andelen barn tillindex har blundersökts. Somdex" har använtsa

detmed hemspråksstöd ochandelen barnensamstående föräldrar,
kommunernaserhölls i studiensocialindexsammanvägda avsom

Några signifikan-jfr bilaga 3.Individ och Familjeomsorgkostnader för
dock ej.samband erhöllsta

kallortstillägg erhöllspersonalkostnad exkl1990 års kostnadsdataFör
årssocialindex, för 1991 datakorrelation medpositivsvagt varmenen

tidigare i olika empiriskanegativ. Dåkorrelationen i stället svagt man
faktorer harsamband med socialamöjlig positivtstudier diskuterat ett

med personalen.intervjuundersökningar An-detta härrört frånbl a
samband kan berofinner något klartledningen till vi här inte attatt

dearbetsbelastningen intesociala faktorer påverkar normer sommen
Då gäller skillnadernapersonaltilldelningen till daghem. detvidanvänds

institutionella barnomsorg-enhetskostnader för denmellan kommunernas
förklaringsfaktorerstrukturellaidentifiera andrakan vi således här inteen

kommunalaEndast mindre del degäller lokalkostnaden.deän en avsom
för-således hänföras tillvariationema i enhetskostnad kan externa

servicevolym enligtskillnad från variationema ihållanden. tillDetta som
faktorer.del kunde hänföras tillkapitel 3 till stor externa

kostnadsvariationernakommunala5 De

variationema i dehur delVi ska här avslutningsvis undersöka stor av
förklaras strukturellabarnomsorgskostnaderna kantotala avsom

härMed strukturella faktorerskillnader mellan kommunerna. avses
påverkar efterfrågan barnomsorgsådana förhållandenexterna som

eller serviceenhet.kostnaden per
ikommunernas barnomsorgkapitel uttrycktes omfattningenI 3 av
i"heltidsbam" inom barnomsorgenservicevolym", dvs antalet"relativ

motsvarande åldersgrupp.i kommunen iförhållande till antalet barn
förockså indexför liksomkostnader barnomsorgen,Kommunernas ett

dessa data direktkr/inv. Vi kan medåldersstrukturen, uttrycktes i
kostnadsvariationerna mellan kommunernahur delbestämma stor somav

åldersstruktur och servicevolym.beror på
kostnadsvariabeln ochmellantill visar sambandetTabell 5:1 vänster

åldersstrukturi kommunernasåldersindexet. Vi här skillnadernaattser
kostnadsskillnaderna mellanliten andelendast förklara mycketkan aven

"barnomsorgsålder" inte fårandelen barn i störrekommunerna. Att
få förskolebarnmed relativtbero på del kommunergenomslag kan att en

delservicevolym. Ochinskrivningsgrad hög relativhar hög att enen
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kommuner med andel förskolebarn har jämförelsevis låg relativstoren en
servicevolym.

Kommunernas servicevolym produktenär åldersindex och denav
relativa servicevolymen. Vi i tabell 5:1 till höger huvudelenattser av
kostnadsvariationema mellan kommunerna, 78,6%, kan förklaras av
skillnaderna i servicevolym.

Tabell 5.1 Kommunernas barnomsorgskostnad kr/inv. Samband ålders-med
index servicevolym.resp

Variabel Koefñcient T-värde Variabel Koefficient T-värde

Konstant 2761 2,4 Konstant 489 4,7
Aindex 0,58 4,6 AindexKVolym 2,7 32,1
R2 R20,069 0,786

Inte alla endast del variationerna i servicevolymenutan beroren av
strukturella faktorer. Vi farm i kapitel 3 kommunernas servicevolymatt
approximativt kunde beskrivas i form modell, funktion olikaav en en av
omgivingsfaktorer. Modellen kunde uttryckas i kr/inv Modellkr viom

enhetskostnaden i alla kommuner.antog att Vi kan därförvar samma
bestämma hur andel kostnadsvariationema mellan kommunernastor av

beror på de i servicevolymmodellen ingående strukturfaktoremasom
analysera sambandet mellan kommunernas kostnaderatt ochgenom

modellvärdena, tabell till5:2 Vi får härvänster. 72,4% kost-se att av
nadsvariationema beror på dessa strukturfaktorer.

Tabell 5.2 Sambandet mellan kommunernas kostnad invånare ochper
strukturfaktorer

Variabel Koefficient T-värde Variabel Koefficient T-värde

Konstant 136,0 1,0 Konstant 370,1 2,6
Modellkr 0,95 27,2 Modellkr 0,81 17,9

Modelllkr
Lokalindex 0,02 4,5

R2 R20,724 0,743

Också kommunernas enhetskostnad, kostnaden serviceenhet,per
påverkas strukturella faktorer, enligt kapitel 4 endast tillav men en
mindre del. Vi fann inga strukturella skillnader i personalkostnaden.
Några strukturella faktorer påverkade lokalkostnaden sammanfattadessom
i lokalkostnadsindex. Tabell 5:2 till höger visarett resultatet analysenav

sambandet mellan kommunernas kostnader och servicevolymens såvälav
enhetskostnadens strukturfaktorer. Vi här dessa faktorersom attser

tillsammans för 74,3% kostnadsvariationema mellan kommu-svarar av
nema.
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Appendix l

beräkningsmetodEnhetskostnaden -

kommunalai denförsvårasmellan kommunerJämförelser att manav
för olikakostnadernasärskiljautsträckning kanbegränsadredovisningen i
utnyttjasdelblberorbarnomsorgsformer. Detta att resurserena

kostnadernaframfritidshem. Fördaghem ochför attgemensamt t ex
ingåendedärför behöva görabarnomsorgsformer kanför olika man

omfattade 10undersökningsådanspecialundersökningar. En som
1988.Löfgren,Eriksson ochgjordes 1988kommuner

dinverksamheten i"Vad kostarochsocialtjänsten""Jämförelsetal förI
försärskilja kostnadernasvårighetenpå grundkommun" har attavman

för daghem,kostnadernaförtbarnomsorgsformerolika samman
"bruttokostnadberäknatdeltidsförskola ochfritidshem och peren

följandedåmedelvärde. harMan använtviktatheltidsplats" ettsom
vägningstal:

1,0på daghemBarn
0,5fritidshempåBarn
0,33deltidsförskolaiBarn

daghembarn påförmetodvidareutvecklat dennaVi har attgenom
skillnadvistelsetid. Tillochålderskillnader i barnensockså hänsyn tillta

från SCBshämtatsinskrivna bamantalethar uppgifternafrån JS90 om
statsbidragsan-frånoch såledesdecemberstatistikuppgift den 31per
åldersgrupper.i olikasärskilja barnmöjlighetsökningarna. Detta attger

SCBsspecialbearbetningarfrånerhållitsUppgifter vistelsetid har avom
bamomsorgsenkäter.

för-någottidskrävande de störrebrukar änunder 3 ärBarn meranses
rekommenderadesanvisningartidigareSocialstyrelsensskolebarnen. I

harFortfarandeminsta barnen.för depersonaltäthetenden dubblainemot
minsta barnen.personaltilldelningsnorm för desärskildkommunerna en

bamomsorgskost-undersökningnämndvidarebearbetningI avav ovanen
för barn under60% kostnadhögreerhöllsi kommunernadema 10 caen

studie kost-empiriskOckså i1991.3 år Schwarz Nyman, aven
för de mindrekostnadernavisade sigStockholmi daghem inaderna 81

Weinberg, 1992.högrebarnen vara
barntimmar. Detantaletdagbarnvårdare bestämstillErsättningen av

proportionellfamiljedaghemi ärkostnaden för barn motinnebär att
visadei 10 kommunerkostnadernastudienämndvistelsetiden. I avovan

proportionellpå daghemför barn näraockså kostnadendet sig att vara
1991.Nyman,vistelsetid Schwarzgenomsnittligabarnensmot

40heltid tillpådefinitionenpreciserati denna studieVi har att avse
förhållandeivistelsetidgenomsnittligaberäknat barnenstin1/vecka och
heltidsbarnkostnadenhetskostnad ellerheltidsnorm. Medtill denna per

vägningstal:följandemedberäknadkostnadenhäravses
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Daghem, 40 tim/vecka
barn 0-2 år 1,5-
barn 3-6 år 1,0-

Fritidshem 0,5
Deltidsförskola 0,25

Deltidsförskolan har här vikten 0,25 vilket kostnads-getts motsvarar
relationen mellan deltidsgrupp och daghem i nämnd kommunstudieovan
Eriksson Löfgren, 1988.

Datakällor

Från SCB har uppgifter erhållits för varje kommun antalet inskrivnaom
barn i olika omsorgsformer för åldersgruppema 0-2 år, 3-6 år, 7-9 år och
10-12 år. Dessa uppgifter bygger SCBs Statistiska meddelande SM
och den 31 december 1990, 1991 och 1992. För studien 1990avser av
års kostnadsdata beräknas antalsuppgifter medeltal antalet iettsom av
december 1990 och december 1991.

Barnens vistelsetid hämtas från SCBs Bamomsorgsundersökning
BOU uppgifter baseras på enkät till föräldrarna. Uppgiftervars en om
barnens vistelsetid finns för januari månad respektive år. Vistelsetiden för
1990 beräknas medelvärde för januari 1990 och januariett 1991.som

Omräkning till antal heltidsplatser medgörs användning vistelsetid-av
data i SCBs bamomsorgsenkät. Detta är urvalsundersökningen men
dessa tidsdata relativtär stabila åren. Genomöver för år 1990att ta
medelvärdet data för januari 1990 och januari 1991 vinns såledesav
något precision.större

Från enkäten publicerade data föräldrarna önskad vistelsetidavser av
och innefattar således barnäven inte fåttännu plats. Men uppgiftsom om
vilka barn i januari faktiskt hade plats daghem finns blandsom
enkätdata liksom också deras vistelsetid under januari månad. Upp-

Årgifterna finns i form tidsintervall. 1990 tiden i tim/dagav angavs men
från och med 1991 i tim/vecka och då med indelning i tidsintervall:tre
1-19 tim, 20-34 tim och 35 tim. För dessa tidsgrupper har med-
elvärdet antagits 10 tim, 27,5 tim 43 tim. Genomsnittligvara resp
vistelsetid uttryckt andel 40 tim har beräknats för de bamsom av som
hade daghemsplats för varje kommun, år och åldersgrupp. För fåatt
antalet "heltidsbam" under år7 har antalet inskrivna bam enligt SCBs
SM multiplicerats med den för åldersgruppen beräknade genomsnittliga
vistelsetiden.

Utifrån våra beräkningar antal "heltidsbarn" beräknas sedanav
kostnaden heltidsbam. Uppgift bruttokostnaden hämtas från tabellper om

i3 Jämförelsetal för socialtjänsten 1990 JS90. Denna uppgift barnavser
i kommunal barnomsorg, dvs exkl kostnader för icke-kommunal barnom-

Administrationskostnaden ingår ej.sorg.
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Jämförelse mellan kostnad heltidsplats och kostnad heltids-perper
barn

l det följande jämförelse mellan kostnad heltidsplats JS90görs peren
föroch kostnad heltidsbam vår definition barn inskrivna i daghem,per

fritidshem och deltidsförskola.
Med nedanstående tabell, där vi rangordnar kommungrupperna efter

deras kostnad för barnomsorgen, vill vi illustrera hur kommunens relativa
kostnad förändras beroende på vilket beräkningssätt används. Isom
tabellen nedan visar vi dels viktade medelvärden beräknade utifrån JS90,
dels viktade enligt vår definition heltidsbarn. Medel-medelvärden av

med hänsyn till antalet platservärdena kommungrupp viktade iärper
kommunerna. JS9O oviktade medelvärden vilket skullel presenteras ge
ytterligare rangordning vi med detta fall.äventogen annan om

Avsikten endast illustrera hur olika beräk-med rangordningen är att
ningssätt kommungruppernas relativa kostnader. denpåverkar Av
anledningen har vi begränsa till två olika beräkningsmetoder.valt att oss

ordningsföljdI tabellen nedan kommungrupperna i från dyraste tillanges
billigaste grupp.

Kommungrupp Kostnad Kommungrupp Kostnadper per
heltidsplats heltidsbam

Storstäder 82 020 Storstäder 83 970
Förorter 74 150 Glesbygdskommuner 79 020
Större städer 73 220 Större städer 75 830
Glesbygdskommuner 210 Landsbygdskommuner 38071 75
Landsbygdskommuner 70 750 Normalkommuner 74 700
Medelstora städerstäder 70 240 Medelstora 74 540
Normalkommuner 67 700 790Förorter 72
Bruksorter 64 700 Bruksorter 70 500
Samtliga 73 450 Samtliga 76 320

Vid jämförelse mellan de två tabellerna vi storstäderna avseratten ser
här endast Stockholm har högstoch Malmö kostnad och bruksorterna
lägst kostnad, bådamed beräkningsmetodema. Förortemas relativa
kostnad förändras hänsyn till barnens åldersför-dock avsevärt när tas
delning och vistelsetider. varit blir förorternaFrån ha dyrast inästatt
stället billigast. Glesbygds- och norrnalkommuner får däremotnäst
relativt något för sin barnomsorg hänsynhögre kostnad tillnärsett tas
barnens ålder och vistelsetider.

förändringar relativa kostnader förklaras systematiskaDessa i av
skillnader mellan kommungrupperna vad gäller barnens åldersfördelning
och vistelsetider.
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Appendix 2

faktorer betydelse förVilka ytterligare av
identifierasservicevolymen kan

avsnitt 3.3 visar variationerna iregressionanalysema iResultaten attav
del kan förklaras smâbamsföräld-kommunernas servicevolym till stor av

två variablema "A1" och "A25" andelförvärvsfrekvens. Deramas
eller studerar timmevårdnadshavare förvärvsarbetar 1änmersom

57%vecka kan förklararespektive timmar25än ensamma avpermer
ungefär resultat "Al" medvariationerna. Vi får ersättsomsamma

föräldrar båda förvärvsarbetade under"Andel", andel barn med som
undersöka ytterligare någraVi ska härintervjuveckan, tabellse

variationema i servicevolym.variabler kan bidra till förklaraattsom

KVolym, 1991Tabell 1 Regressionsanalys

Variabel Koefñcient T-värdeVariabel Koefficient T-värde

-0,25 -6,5-0,34 -4,8 KonstantKonstant
0,17 2,20,23 2,3 AndelAl
0,67 16,20,64 13,5 A25A25

R2R2 0,5720,573

Ytterligare variabler

påverkas arbetsresomasVistelsetidema därmed servicevolymenoch av
förvärvsarbetar ilängd. statistikuppgifter antalSCB har som annanom

här undersökt variabelnhemortskommunen. Vi harkommun iän
andelen förvärvsarbetar iför varje kommun"Utpend". Den somanger

kommun.annan
erhållits frånkapitel förvärvsfrekvensvariablema harDe i 3 undersökta

och således föräldrar till bam under 7SCBs bamomsorgsenkäter avser
uppgifter för skolbarnens föräldrar finns ej. Däremotår. Motsvarande

ÅRSYS, uppgifterfinns den årliga sysselsättningsstatistiken,i
uppgifter andel ikommunal nivå förvärvsintensitet. Dessa avserom

minst vecka.förvärvsarbetar timmeåldersgruppen 20-64 år en persom
finns Viförvärvsarbetstider ej. harSpecificering på olika använt

och här betecknat dennaförvärvsintensitet för kvinnoruppgifterna om
i åldern 20-64 årandelen kvinnorvariabel "Kvinnarb". Den somavser

till antal kvinnor ii förhållande totaltförvärsarbetar minst tim/vl
fritidshem och familje-efterfrågan påålder. förklaring tillSomsamma

förvärvsintensitetsvariabel tänkasför dennadaghem skolbarn kan
förskolebarnensförvärvsfrekvensvariablerkomplettera de som avser

förvärvsintensiteten för kvinnorallmännaföräldrar. Härutöver kan den
förvärvsarbetande föräldrarpå i vilken utsträckningockså måttettvara

ellerkan hjälp släktingarav grannar.
måttet på den kvinnliga"Kvinnfkv" variantVariabeln är en av

antalet kvinnor i åldernförvärvsintensiteten. har beräknatsDen som
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20-64 år, förvärvsarbetar minst tim/v, i förhållande till folkmäng-som en
den. andel förvärvsarbetandeHög kvinnor i kommunen kan beskriva en
låg grad informell ekonomi, dvs färre möjligheter för småbarns- ochav
skolbamsföräldrar få hjälp sin omgivning. Detta förhållandeatt av
medför längre vistelsetider för barnen och högre servicevolym för
kommunens barnomsorg.

förvärvsfrekvensvariablemaNär från tabell kompletteras1 med den
allmänna kvinnliga förvärsintensiteten i kommunen ökar förklaringsvär-
det, tabell 2. Dock kombinationen med variabeln "Kvinnfkv"se ettger
jämförelsevis högre förklaringsvärde. Av den anledningen används
fortsättningsvis "Kvinnfkv "

.

Iäbell 2 Regressionsanalys KVolym, 1991

Variabel Koefficient T-värde Variabel Koefficient T-värde

Konstant -0,59 -9,6 Konstant -0,41 1
Andel 0,08 1,1 Andel 0,15 2,2
A25 0,63 16,2 A25 0,49 12,0
Kvinnarb 0,51 6,8 Kvinnfkv 1,25 9,7
R2 R20,633 0,680

tabellI 3 analyseras vilken effekt utpendlingen har på servicevolymen.
Denna variabel signifikant koefficient. När andelenävenger en ensam-
stående föräldrar, "Ensarnf", med ökar förklaringsvärdet ytterligare.tas

Tabell 3 Regressionsanalys KVolym, 1991

Variabel Koefficient T-värde Variabel Koefñcient T-värde

Konstant -0,25 -6,7 Konstanz -0,23 -6,2
Andel 0,18 2,4 Andel 0,17 2,5
A25 0,64 15,7 A25 0,56 12,9
Utpend 0,11 4,7 Utpend 0,10 4,4

Ensamf 0,58 4,3
R2 R20,603 0,628

Tabell till visar resultatet analysvänster, med samtligaav en ovan
RZ-värdeanvända variabler. Vi får här 0,693. Till höger harett

variabeln "A1Skatt9lj" tillfogats jfr 3.3, tabell 3:14. Vi häravsn ser
koefñcientema och T-värdena för samtliga variabler "Andel",att tre nya

"Kvinnfkv" och "Utpend" kraftigt reduceras. Pendlingsvariabeln får en
negativ koefficient. Vi tolkar detta variabeln "A1 Skatt9 jsvagt 1 "attsom

fungerar sammanfattande beskrivning de effekter dessasom en av som
variabler "AlSkatt91j" kan såledesmäter.tre ettses som samman-

fattande mått för bl pendling och för möjligheter få hjälpatta av
omgivningen.
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Regressionsanalys KVolym, 1991Tabell 4

KoefñcientVariabel Variabel T-värdeKoefñcient T-värde

-O,24 -5,2-0,38 -9,8 KonstantKonstant
0,06Andel 0,9Andel 0,15 2,3

A25 0,33 7,2A25 0,44 10,4
Kvinnfkv Kvinnfkv 0,31 1,51,14 7,6

3,3 Ensamf 0,33 2,7Ensamf 0,41
Utpend -0,01 -0,5Utpend 0,01 0,3
A1Skatt91j 0,22 5,5
R2R2 0,7230,693
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kostnadsvariationerKommunala -

Individ- ochstudie områdetEn av

familjeomsorg
PuideBrita Schwarz och Annika

Inledningl

olika kommuner inomkostnadsskillnader mellanfinns ävenDet stora
den allmänna ochlagstiftning bestämmersådana områden där ramenmm

Vad beror dessa skillnader på Dettainriktningen verksamheten. ärav
för i flera olika sammanhang. Urfråga intresserat sig etten som man

betydelse hur förstatsvetenskapligt perspektiv det ärär stort utrymmetav
kommunal nivå. ekonomisktskilda politiska viljeinriktningar på l ett

kommunalaeffektivitetsperspektiv har frågan bl gällta om man genom
exempel" och härigenom effekti-kostnadsjämförelser kan finna "goda

skillnaderna mellan kommunernasvisera verksamheten. Vidare har
frågavarit återkommande i sambandkostnader och behov av resurser en

till kommunerna.de statliga bidragssystemenmed olika översyner av
för statsbidragaktualiserats detFöreliggande studie har systemnyaav

Kommunalekonomiska kommitténtill föreslogs denkommunerna som av
"strukturkostnadsindex"detta ingårKEK, SOU 1991:98 I ettsystem.

behovmått på skillnaderna i kommunernasskall ett av resurser.som vara
"socialindex". huvudområ-komponenterna i detta index TreEn är ettav

familjeomsorg,socialtjänst; individ- och äldre-den ingår i kommunernas
Eftersom de åldersberoende verksamheternaoch barnomsorg.omsorg

statsbidragssystemet särskilt socialindexbeaktas på i ärsätt ettannat
inom omrâdetmotiverat kommunala kostnadsskillnademadenärmast av

Hit bl social-individ- familjeomsorg jfr Schwarz, 1992. räknasoch a
bidrag och missbrukarvård.

modell beskriver ochsyfte med studie utvecklaEtt denna är att en som
kostnadsskillnadema inom individ- och familje-förklarar de kommunala

förklarasdärför vad mån skillnaderna kanVi undersöker i avomsorg.
utgångspunkt har varit i första hand sökaolika sociala indikatorer. En att

forskning relaterat till detta område.indikatorer tidigaresom

1 Annika Puides främst litteraturgenomgängen och valetmedverkan avavser
ursprungliga projektplanen framtagningundersökningsvariabler i den samt av

successivavariabeldata. Brita Schwarz för genomförandet analysernaochdesvarar av
variabelmodifikationerna.
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1990I publikationen "Jämförelsetal för socialtjänsten JS90 redo-
visas bl kommunala uppgifter socialbidrag och rnissbrukarvård. Dära om

också befolkningsvariablerexempel på betydelseanges som anses vara av
för socialbidragsnivån. Som indikator på behovet missbrukarvårdav ges

uppgift antalet döda i alkohol- och narkotikarelaterade sjukdomar.en om
avsnittI 2 redovisas bakgrunden till där valt dessa indikatorer.att man
Sambandet mellan kommunernas kostnader för området individ- och

familjeomsorg och antal olika indikatorer har undersökts medett
regressionsanalys. omfattar räkenskapsårenStudien 1990 och 1991.
Kostnaderna för socialbidrag ocksåhar undersökts Eftersomseparat.
kostnadsdata för socialbidragen också hunnit bli tillgängliga för 1992 har
här också detta år tagits med, dock vi för detta år inte haft tillgång tillatt
aktuella värden för undersökningsvariablerna. I avsnitt 3 redovisas
definitioner och datakällor för de variabler inledningsvis ingick isom
studien. Vissa modifieringar och kompletteringar gjordes efter hand.

avsnitt undersöks sarnvariationen mellan kostnadernaI 4 och olika
indikatorer. Som resultat erhålls "socialmodell", kostnadsmodellen en

beskriver IoF-kostnader kr/invkommunernas funktionsom som av en
uppsättning indikatorer. några olika modellversionerFör jämförs
avslutningsvis modellvärdena med kostnadsdata för olika kommun-
grupper.

2 Indikatorerna jämförelsetali 1990 års

Inför planeringen 1990 och 1991 års "Jämförelsetal för Socialtjänsten"av
JS90 och JS91 gjordes genomgång studier och statistiskaen av
sammanställningar redovisat faktorer kan påverka behovenantassom som

insatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Syftet attav var
identifiera sådana faktorer kunde förklara variationer i behov ochsom
därmed kostnader för insatser. Ett krav på dessa faktorer detattvar

finnasskulle samband hade varaktighetviss tiden.översom
faktorerDe valdes utgjordes bl befolkningskarakteristika ochsom a av

har publicerats i ochJS9O JS91 i de tabeller redovisar kommunernassom
kostnader och insatser inom motsvarande områden.

Befolkningskarakteristika

till befolkningsuppgifter.Närmast hands låg givetvis enkla Befolkningens
ålderssammansättning har direkt samband med behov sociala tjänster.av

åldrande befolkningEn har behov äldreomsorg, förekomsten mångaav av
förskolebarn ställer på barnomsorg ochkrav andel tonåringarstoren
medför krav på insatser riktar sig just till densom gruppen.

Statistik och social forskning visar emellertid befolknings-vissaatt
kategorier, kan beskrivas specifikt enbart åldern,än ärsom mer genom

2 jämförelsetal SocialstyrelsenKommunala 1991:3. SvenskaKommunförbundet, och
Statistiska Centralbyrån.
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från social-insatserbehovharbland demöverrepresenterade avsom
överrepresenterade blandutländska medborgareSåtjänsten. ärt ex

26%statistiken visarredovisadeDensocialbidragstagama. attsenast av
social-uppburitoch äldre18 årmedborgareutlänskalandets vuxna

svenska4% debefolkningen och5% hela denbidrag avmot vuxnaav
barnminderårigamed ärEnsamstående kvinnormedborgarna.vuxna

allatredjedelEnbidragstagarna.blandöverrepresenteradeockså av
år.under Mot-socialbidragfårmed barnkvinnorensamstående ett

4%.baragifta/sarnboende med barn ärblandandelsvarande
Även överrepresenteradeår18-39åldrarna ärensamstående iman

14%fårbarnensamståendeBland mänbland bidragstagarna. utan
varaktigasambanddessavisa ärkanunder år. Mansocialbidrag attett

kommuner. Förvissförspecifikainte hellertiden och typöver aven
folkmängdkommunensandelhar derasbefolkningskategorierdessa avtre

och JS91.i JS90indikatorerandelstaloch dessaberäknats somanges

faktorerAndra

missbrukindikatorerdödsorsakernarkotikarelaterade ärAlkohol- och
med socialtjänstensSambandetbefolkningen.ioch narkotikaalkoholav

Ä sidanså entydigt.intedäremotmissbrukareför ärinsatser enavuxna
sänkabidra tillskulle kunnasocialtjänstens insatser attkan attantaman

Å socialtjänstensandra sidan kansjukdomar.döda i dessaantalet man se
sigvilket också visari kommunen,missbruketeffektinsatser avsom en

narkotika-alkohol ochdöda iAntalsjukdomar.dessai antalet döda i just
invånare, redovisas100000antaluttrycktrelaterade sjukdomar, persom

tabell beskriverdenoch JS91 ii JS90jämförande indikator somsom
Förhållanden på arbetsmarkna-missbrukare.förinsatserkommunernas

med behovsambandfaktor harframför arbetslöshet,den, allt är somen
forskare,flertalundersöktsharsocialbidrag. Sambandet tett exavav

HallerödBergmark 1991,1986,GustafssonTengwald 1976,Korpi 1971,
andelenvisattiden harutvecklingenflera studier över1991. attI manav

arbetslöshet, dvsmed högperioderundersocialbidragstagare högreär
visattidsseriedatahar medGustafsson 1986lågkonjunkturen attunder

socialbidraggång uppbärår någonunderbefolkningenandelen i ettsom
föregåendeoch delsinnevarandedelsandelen arbetslösasamvarierar med

arbetslöshetstalen vid kommu-medsamvariationhan farm ingenår, men
socialbidragsutveck-undersökningensamband medjämförelser.nala I av

andelenkonstaterade1980-taletoch mittenunder börjanlingen attmanav
arbetslöshet3.med höglägre i länsocialbidragstagare var

medhängermotstridiganågottyckasresultat kanDessa sammanmen
sambandetochpå flera faktorerofta berorsocialbidragsbehovet attatt
öka riskenlågkonjunktur kanindirekt. Enarbetslöshetstalenmed är t ex

inte kan lösa demproblemför ekonomiskaråkarför utatt person somen
nybelåningVillapriser,vid fallandeeller,övertidsarbete avgenomgenom

3 sid 189.Jfr s 1987:2,Ds
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villan Schwarz, 1986. Man kan således få ökning socialbidrags-en av
behovet under lågkonjunkturer bland inte arbetslösa.är Ochpersoner som
bland de arbetslösa det i förstaär hand de oförsäkradeär ellersom
endast uppbär KAS kontant arbetsmarknadsstöd kan kommasom att
behöva söka socialbidrag. Och de försäkradeär så långvaritsom men
arbetslösa de blir utförsäkrade. Genomatt det i del kommuneratt en som
normalt har låg arbetslöshet finns större andel oförsåkradeen yngre,

kan vid kommunala jämförelserpersoner sigväntaman negativen
korrelation mellan andelen socialbidragstagare och arbetslöshetstalen.
l JS91 har andelen arbetslösa tagits med i samband med redovisningen av
andelen socialbidragstagare därför kan vänta sigatt positivtman ett
samband då undersöker utvecklingen tidenöver eller jämförman om man

näraliggande kommunert med ungefärex andel försäkrade/-samma
oförsäkrade.

Sambandet mellan flyttningar förekomstoch sociala problem harav
studerats på såväl strukturell individuell nivå. Rörligheten till ochsom
från bostadsområden kännetecknas sociala problem har visat sigsom av

högre iän andra bostadsområden. Rörlighetenvara tycks också vara
betydligt högre bland socialbidragstagare iän övriga befolkningen
Salonen 1988, Mosesson Ohlsson, 1985-1987 Salonen påg.samt
projekt. I studie vid SCB har vidare funnit förhöjda riskeren fåman att
sitt bam omhändertaget under barnets första levnadsår för kvinnorsex
med hög flyttningsintensitet Demografiska funktionen 1991:2. Detta är
bakgrunden till också andel flyttandeatt 18-39 ârpersoner anges som en
social indikator i JS90 och JS91.

3 Variabler och kostnadsdata

Undersökningsvariabler

Vid planeringen föreliggande studie gjordes valet undersöknings-av av
variabler bakgrund i JS90 publicerademot indikatorer och dataav om
kommunernas kostnader för individ- och familjeomsorg. Vi valde således
följande fyra indikatorer från redovisningen kommunernas social-av
bidragskostnader i tabell 10 i JS90:

Flyttande z åldern 18-39 år. Här antalet flyttningarpersoner- avses
församlingsgränsemaöver 100 invånare 18-39 år. Uppgiften iper

JS90 kommer från SCBs befolkningsstatistik avseende 1990.
Utländska medborgare. Från SCBs befolkningsstatistik avseende-
1990.
Ensamstående kvinnor med barn 0-15 âr. Uppgiften i JS90 från-
folk- och bostadsräkningen 1985.
Ensamstående 18-39män år. Uppgiften i JS90 från folk- och-
bostadsräkningen 1985.

Uppgifterna uttrycks i % folkmängden i kommunen.av
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ytterligare antalstudien omfattaplaneradesdessa variablerUtöver ett
hand följande:variabler, i första

indikator.ensamstående förälder KEKstillAntalet barn 15 år-
sjukdomarnarkotikarelateradealkohol- ochAntalet döda i per-

S-årsperiodenMedeltal för denår.100000 inv 18-w senaste
i små kommuner.mycket låga taleftersom sigdet rör om

data självmordsfrekvens.motsvarandeKomplettering med om-
föregående år.jämfört medarbetslösaFörändringen i andelen-

arbetslöshetstalen under-förändringen iAnledningen till valet somav
mindre intressantaarbetslöshetstalen i sigsökningsvariabel att varvar

korrelerade med kommunernasnegativtde kunde förväntaseftersom vara
skulle det kunnafamiljeomsorg. Däremotför individ- ochkostnader

kostnader för social-mellan kommunernaspositiv samvariationfinnas en
1989-1990.arbetslöshetstalenförändringen ibidrag 1990 och

Kostnadsdata

förräkenskapsdataundersökning kommunernasEftersom närmare aven
kostnadsdataJS-projektet beställdesingick ifamiljeomsorgindivid- och

fördelningfinansieringensredovisas ocksåfrån JS-enkätema. Där stat
dock vissa kost-visade sigoch övrigt. Detoch kommun attsenare

socialtjänständamål kommunernasavsåg andranadsposter än egensom
jfrandra kostnadsdataanvändes därför1991bortrensade. Förinte var

4.3.avsn

olika indikatorermedsamvariationKostnadernas4

Socialbidragskostnaderna4.1

medsocialbidragskostnader samvarierarpå hur 1990 årsLåt förstoss se
variablerna "ensamståendeiJS90. Förbefolkningsindikatorernade fyra

med barn" EKV"ensamstående kvinnoroch18-39 år" EMmän
bostadsräkning Kommunernashar från 1990 års folk- och använts.data

425kr/inv. Eftersomi medeltalår 1990för socialbidragkostnader var
endast 187från S90 ingårsocialbidragskostnaden erhållits Juppgiften om

kommuner.
determinationskoefficien-koefficientema ochskattadeTabell visar de1

R2. andelenden fjärde,signifikanta,indikatorernaTre årten menav
andeleni första hand dåDet18-39 år, osäker. ärflyttande ärpersoner

denna variabelförvänta sigkanovanligt högtflyttande är attsom man
iproblemområden. Ompå socialalämplig indikatorkan manvara en

underandelendet noll"flyttindex" så ärdefinierar ärstället attett om
2% flyttvaria-blirmed andelenlika2% för övriga kommuneroch är -

delen.tabell högrasignifikant, jfrbeln
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Tabell 1 Socialbidragskostnader 1990
Kr/inv

Variabler Koefficient T-värde Variabler Koefflcient T-värde

Konstant 48,1 1,0 Konstant 128,1 2,5
EM 68,8 3,4 EM 46,8 2,4
EKV 103,8 2,0 EKV 75,4 1,5
Flytt 5,9 0,4 Flytt2 132,7 3,9
Utl 12,3 3,0 Utl 13,7 3,6
R2 R20,30 Medelfel 153 0,35 Medelfel 146

Tabell 2 och 3 visar på motsvarande analysensätt kommunernasav
kostnader för socialbidrag 1991 och 1992. Vi här T-värdena ochattser
R2 värdena tenderar Öka, dvs modellen förklarar i något ökande gradatt-
skillnaderna i kommunernas socialbidragskostnader.

Uppgift socialbidragskostnaden 1991 kommer från JS91 och dataom
RZ-värdenafrån samtliga 284 kommuner har använts. blir klart högre än

för 1990 års data. Socialbidragsdata kommer i båda fallen från jämfö-
relsetalsundersökningen. Det finns således ingen anledning att tro att
förändringen beror på skillnad i kvalitén pâ kostnadsdata.

Högra delen tabell 2 och 3 visar resultatet regressionsanalysenav av
med den modifierade flyttningsvariabeln. Liksom för 1990 års data ger
den flyttningsvariabeln högre överensstämmelse.nya

Iäbell 2 Socialbidragskostnader 1991
Kr/inv, 284 kommuner

Variabler Koefflcient T-värde Variabler Koefflcient T-värde

Konstant 15 0,4 Konstant 88,3 2,1
EM 81,8 5,1 EM 66,4 4,2
EKV 89,5 2,2 EKV 76,1 1,9
Flytt 22,4 2,4 Flytt2 86,6 4,9
Utl 19,8 5,6 Utl 19,7 5,8
R2 R20,447 Medelfel 147 0,479 Medelfel 142

Tabell 3 Socialbidragskostnader 1992
Kr/inv, 284 kommuner

Variabler Koefflcient T-värde Variabler Koefñcient T-värde

Konstant 12,5 0,3 Konstant 92,7 1,7
EM 66,8 3,3 EM 51,8 2,6
EKV 202,1 3,9 EKV 188,3 3,7
Flytt 30,3 2,6 Flytt2 99,8 4,4
Utl 27,9 6 3 Utl 27,7 6 4
R2 R20,472 Medelfel 186 0,494 Medelfel 182
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4.2 Bruttokostnad individ- familjeomsorgoch 1990

Tabell visar4 resultatet analysen sambandet mellan kommunernasav av
kostnader för hela området Individ och familjeomsorg, IoF, och de fyra
socialbidragsindikatorema. Vi här dessa kostnader har starkareatt ettser

Ävensamband med de fyra indikatorema socialbidragen. här detän ger
llyttindexet bättre resultat. Samtliga kommuner ingår. Kostnads-ettnya

data den bruttokostnad erhölls frånutgörs SCB och använtsav som som
i JS90-enkäten.

Tabell 4 Bruttokostnad årIoF 1990
Kr/inv

Variabler Koefflcient T-värde Variabler Koefficient T-värde

Konstant -207,6 -2,3 Konstant 16,6 0,2
EM 148,2 4,0 EM 111,8 3,2
EKV 523,8 5,6 EKV 475,6 5,4
Flytt 92,6 4,1 Flytt2 332,8 6,9
Utl 33,1 4,3 Utl 32,4 4,4
R2 R20,54 Medelfel 332 0,58 Medelfel 316

I tabell 5 har olika indikatorer sociala problem/behov missbru-av
karvård tillfogats. Den i JS90 använda indikatorn härsammansatta ger en
negativ koefflcient. Denna indikator alknark definieradär som summan

antalet döda i alkohol- och narkotikarelaterade sjukdomar 100000av per
invånare. Att koefñcienten blir negativ beror på alkoholindikatom. deAv

undersökta indikatorema tvâ positiv, instabil, koefflcient,tre ger en men
jfr tabell till höger.5

Tabell 5 Bruttokostnad år 1990IoF
Kr/inv

Variabler Koefflcient VariablerT-värde Koefflcient T-värde

Konstant 17,3 0,2 Konstant -11,4 -0,1
EM 121,6 3,3 EM 94,6 2,6
EKV 482,2 5,4 EKV 464,4 5,1
Flytt 329,5 6,8 Flytt2 339,1 6,9
Utl 33,3 4,5 Utl 32,8 4,5
Alknark -1,7 -1,0 Nark 21,5 1,3

Sjm 4,0 1,3
R2 R20,58 Medelfel 316 0,59 Medelfel 315

Som kostnadsmått har för år 1990 endast de SCB erhållna brutto-av
kostnaderna l dessa ingår emellertid olikaanvänts. intemdebite-typer av
ringar och interkommunala ersättningar liksom också de flyktingbidrag

finansieras Den uppgift skulle behövas för kommuna-staten.som av som
jämförelser kostnaderna för de kommuninvånamasär behov.egna
I KEKs socialindex ingick andelen förtidspensionärer. Också samvaria-

tionen mellan IoF- kostnaderna och andelen förtidspensionärer har därför
undersökts. För såväl 1990 1991 års data erhölls negativsom en
korrelation.
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4.3 Totalkostnad 1991 års data

För år 1991 genomfördes analysen först med de SCB erhållna räken-av
skapsdata granskats i samband med JS91-projektet. Dessa likar-som gav
tade resultat de erhölls med 1990 års data. De översedda kost-som som
nadsdata sedan erhållits från strukturkostnadsutredningen klartsom ger en
högre grad samvariation med de olika indikatorema. Detta ärav
naturligtvis vad bör få med relevanta kostnadsdata. Redan deman mer

R2fyra socialbidragsindikatorema för år 1991 värde på 0,7 medettger -
de korrigerade totalkostnadsdata, jfr tabell 6 till Uppgifternavänster. om
andel flyttande år18-39 respektive andel utländska medborgare kommer
från SCBs befolkningsstatistik avseende 1991.

ocksåJS91I andelen arbetslösa. Vi får här negativ koefflcientanges en
vilket i överenstämmelse med vad vi hade förväntat jfr tabellär 6 till
höger. För utvecklingen tiden samvarierar socialbidragenöver med
arbetslöshetstalen, vid jämförelse mellan kommuner på tvärsnittsdatamen
blir korrelationen negativ. Detta beror bl på skillnader i andelena
arbetslösa arbetslöshetsförsäkring. Korrelationen mellan andelenutan
arbetslösa och socialbidragskostnaden -0,025 och mellan andelenvar
arbetslösa och IoF-kostnaden -0,11. Också korrelationen mellan andelen
förtidspensionärer och IoF-kostnaden -0,1l år 1991.var

Ihbell 6 Kostnad årIndivid- och familjeolnsorg 1991
Kr/inv

Variabler Koefflcient T-värde Variabler Koefflcient T-värde

Konstant -361,2 -4,1 Konstant -235 -2
EM 81,5 2,4 EM 100,8 3,0
EKV 765,0 9,1 EKV 729,1 8,7
Flytt2 309,8 8,2 Flytt2 311,2 8,4
Utl 37,6 5,3 Utl 36,3 5,2

Arbl -50,8 -3 2
R2 R20,705 Medelfel 297 0,715 Medelfel 292

Avsikten undersöka det fanns positiv korrelation mellanattvar om en
kostnaderna för individ- och familjeomsorg och förändringen i arbets-
löshetstalen. Denna del studien har kunnat genomföras på grundav av

de från AMS beställda data inte erhölls i form procenttal ochatt av
ansågAMS deflnitionsprincipema förändrats så 1989 årsatt attgenom att

kommunala arbetslöshetstal jämförbara med 1990 års värden.var
För de missbrukarindikatorerna gäller endast narkotikavariabelntre att

här positiv koefflcient. Denna variabel dock fleraär skälger en av
problematisk. Låga tal de slumpmässigagör variationerna fåratt stort
genomslag. För år 1991 därför det femåriga medeltalet medersattes ett
6-ârigt, dvs medelvärdet för åren 1985-1990. Detta högre koeffl-ettgav
cientvärde och högre T-värde, jfr högra delen tabell Fortfarandeett av
gäller dock det dels risk för relativt slumpmässigaär variationeratt stora
och dels kan finnas systematiska skillnader principerna förattgenom
dödsfallsklassiflceringen kan variera mellan olika geografiska områden.
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statsbidragssystemmindre lämplig iVidare kan variabeln ettvara
minskar missbruketstimuleras till insatsereftersom kommunerna bör som

och effekter.dess

år 1991Kostnad Individ- och familjeomsorgTabell 7
Kr/inv

Variabler Koefñcient T-värdeVariabler Koefñcient T-värde

-316,0 -3Konstant-365 -4,1Konstant
70,5 2,298,2 2,8 EMEM

718,7 8,69,2 EKVEKV 771,0
300,4 8,1Flytt2Flytt2 305,5 8,1
36,0 5,2Utl38,1 5,4Utl

3,6Nark8590 57,4-l,5Alk -3,1
R2R2 0,718 Medelfel 2912960,707 Medelfel

i tättbebyggdanarkotikamissbruket utbrettEftersom störreär mest
komplettera ellerkunnaområden skulle möjlighet ersättaattvaraen

befolkningstäthet ochnågot indexnarkotikavariabeln med mätersom
sådanatättbebyggda områden. Ett antal olikaspecielltstorleken av

appendixutvecklats ochtäthetsmâtt har prövats, se
narkotikavariabeln kompletterats med tvådåTabell 8 visar resultatet

mått narkotikavariabelnmellan dessa ochtäthetsmått. Korrelationenolika
gleshets-Variabeln ldtat det0,43.relativt hög O,4lär motsvararresp

mellanavståndet, invånardistans,det genomsnittligamått mätersom
ldtat100/lnvdist. Täthetsmâttet AT250OYinvånarekommunens är en

medinvånare bor iandelen änprodukt tätortertre tenner; mersomav
Bef/Yta i dessa ochinvånare, tätheten tätortens2500 tätorter ut-

jfr 1.sträckning mätt ytanroten ur appxsom

år 1991familjeomsorgTabell 8 Kostnad Individ- och
Kr/inv

Variabler Koefñcient T-värdeVariabler Koefñcient T-värde

-97,8-2,2 KonstantKonstant l 83,2- 46,5 1,5EMEM 58,4 2,1
502,6 6,4EKVEKV 532,6 6,4
172,2 4,17,9 Flytt2Flytt2 283,0

Utlejnord 72,1 5,05,0Utlejnord 71,9
Finsk 35,0 2,32,4Finsk 42,7

2,2Nark8590 32,62,5Nark8590 34,4
AT250OY 27,7 4,42,9ldtatl 110,8
R2R2 2610,774 MedelfelMedelfel 2660,765

503EKV 172Flytt2-82 46EMSocialmodelll: Kostnad + ++ +
33Nark8590 28AI2500Y35Finsk72Utlejnord ++ +

nordiskadelats iutländska medborgarehar också variabelnHär upp
icke-finska medborgareAndelen nordiskautomnordiskamedborgare.och
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koefficient4.låg och ingen signifikant resultatDet visas ivar gav som
högra delen tabell 8 betecknas här socialmodellav

Indikatorema samvarierar sinsemellan. Om slopar demman en av
fångas därför del variationen i den de övriga. Tabell 9 tvåen av av ger

påexempel detta. I alternativet till har narkotikavariabeln slopats.vänster
RZ-värdet minskar relativt obetydligt. Koefficienterna och T-värdena för
andra variabler, främst täthetsindexet AT250OY, Ökar i stället. Detta
resultat betecknas socialmodell Eftersomhär 2. T-värdet för ensam-
stående sjunkit då narkotika- och täthetsvariablerna introduceradesmän

ocksåhar alternativ denna variabel undersökts, socialmodell till3ett utan
höger i tabell 9. i modellerna har justerats såKonstanten resultatet bliratt
medelvärdesriktigt.

9 årTabell Kostnad Individ- och familjeomsorg 1991
Kr/inv

Variabler Koefflcient Variabler KoefñcientT-värde Tvvärde

Konstant -l08,6 -1,2 Konstant -12,3 -0,2
EM 51 1,7 -EKV 514,2 6,5 EKV 565,7 7,8
Flytt2 164,1 3,9 Flytt2 181,3 4,5
Utlejnord Utlejnord74,2 5,2 71,6 5,0
Finsk 33,6 Finsk2,2 37,8 2,5
AT250OY 30,6 4 9 AT250OY 32,1 5,2
R2 R10,770 Medelfel 263 0,768 Medelfel 264

Socialmodellz: Kostnad -94 51EM 514EKV l64Flytt2+ + + +
74Utlejnord 34Finsk 31AT2500Y+ +

Socialmodell3: 566EKVKostnad 4 181F1ytt2 72Utlejnord+ + + +
38Finsk 32AI2500Y+

Tabell 10 visar loF-kostnaderna för olika kommungrupper år 1991.
Kostnaderna har beräknats viktade medelvärden. Till höger visassom
motsvarande medelvärden för de modellversionerna. Vi härtre attser
samtliga modellversioner god överensstämmelse med kostnadsdata.ger
För de enskilda kommunerna kan avvikelser förekomma, medel-större
avvikelsen 260 kr/inv.är ca

De undersökta variablema kan klassificeras indirektanärmast som
orsaksfaktorer. Modellerna beskrivning och partiell förklaringger en av
kommunernas SkillnaderIoF-kostnader. mellan kommunernas kostnader
och modellvärdena bero på skillnader effektivitetkan i och ambitionsnivå

de kan också bero på faktorer här inte identifieras inomkunnatmen som
för föreliggande studie.ramen

4 Vid 25%uppdelningen efter visade sig invånarna imedborgarskap det att av
Haparanda finska medborgare. I de fortsatta analysernahar dessaklassatsvar som
svenskamedborgare, vilket bättre mellan modellvärdenaöverensstämmelse ochgett

faktiskade loF-kostnaderna.
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årTabell 10 Kostnader kr/inv för individ- och familjeomsorg 1991 och
motsvarande förvärden kostnadsmodellertre
Medelvärden olika viktade efter invånare.för kommungrupper antalet
Samtliga kommuner exkl. 6

Kommungrupp IoF-kostnad Modell 1 Modell 2 Modell 3

Storstäder 4893 436 3 3 497 3 481
Stockholm 7663 3 790 3 800 3 770
Göteborg 3 016 3 169 3 172 3 172
Malmö 3 256 3 204 3 218 3 214

Förorter 1 507 1 509 1 499 524l
Större städer 1 625 1 641 1 642 641l
Medelstora städer 108 052 056l 1 l 1 041
Bruksorter 987 1 053 0671 l 059
Normalkommuner 804 805775 805
Glesbygdskommuner 629 636 614 613
Landsbygdskommuner 710 657 654 666

Samtliga 575 l 575 1 575 1 575l

l Ett kommuner vid regressionsanalysenpåantal utelämnades grund räken-attav
skapsdataföreföll innehålla ingår ikostnadsposter IoF-omrádet. Detta gälldesom
följande kommuner: Falkenberg, BjurholmKungsbacka, Halmstad, Varberg, och
Gotland.

Exklusive specialdestinerade bidrag

De kostnadsdata i i tabell 6-9 redovisadede analysernaanväntssom
innefattar också de specialdestinerade bidragen. delEn dessaav avser
verksamhet kommer huvudmannaskapet för. Omöverstaten att tasom
övriga specialdestinerade bidrag fortsättningsvis utgår enligt oförändrade
principer så det kommunernas kostnader exklusive de specialdestine-är
rade bidragen i statsbidragssystemetdet behöver kunnasom man nya
beskriva.

Kommunala kostnadsdata exklusive de specialdestinerade bidragen har
erhållits från Strukturkostnadsutredningens sekretariat. Med dessa data

undersöktss.har den tidigare erhållna "socialmodellen" modell3
blevAnpassningsgraden Efter viktningnågot lägre. och introduktionnu

Rz-värdedummy-variabel erhölls på 0,75. Tabell 11 visarettav en
erhållna koefñcientvärden och genomsnitt modellvärdena för olikaav
kommungrupper.

5 Utöver tidigare 6 kommuner uteslöts vid denna regressionsanalysockså Malmö
specialdestineradebidragen.grund osäkerhet deav om

13-04157
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Tabell ll Kostnader för individ- och familjeomsorg 1991 med reduktion för de
specialdestinerade bidragen modellvärdensamt

för olikaMedelvärden viktade invånarekommungrupper efter antalet

Kommungrupp loF-kostnad Modell

Storstäder 8502 2 790
Stockholm 2 970 3 010
Göteborg 2 520 2 540
Malmö 3 110 2 640

Förorter 360l 1 390
Större städer 330l 1 360
Medelstora 980städer 920
Bruksorter 860 960
Normalkommuner 680 720
Glesbygdskommuner 590 570
Landsbygdskommuner 580 560

Samtliga 3401 l 340

Modell -so 574Ekv 70Utlejn0rd 27Finsk 94Flytt2+ + + + +429dummy22,9AT2500Y -
1Dummyvariabeln Lidingö.Danderyd ochavser
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Appendix 1

Konstruktion täthetsmåttav

Vanliga mått på områdes täthet eller gleshet kvoten mellanärett
områdets folkmängd och respektive kvoten mellan och folkmäng-yta ytan

Dåden. vid kommunala kostnadsjärnförelser jämför kostnadenman per
invånare behöver multiplicera sådant mått med andelen invånareettman

bor i det tättbebyggda eller glest bebyggda omrâdet eftersomsom
kostnaden hänför sig till området fördelasskall på samtliga invånare.som
Den Kommunalekonomiska Kommittén använde gleshetsmått andelensom
invånare bor utanför med minst 500 invånaretätorter multipliceratsom
med kvoten mellan kommunens och invånarantal. Man kan påyta
motsvarande konstruera täthetsmått produktensätt andelensom av
invånare bor i med visst minirniantal invånare ochtätorter tätorternassom
täthet, i antalet invånare imått tätortema tätorternast yta.ex genom

SCB publicerar data invånarantal ochtätorternas Enyta.om av-
gränsning alla utfördes 1990 med datorstöddtätorter avgränsnings-av en

19926.metod. En revidering för 248 publicerades Från dettatätorter
datamaterial har bl följande uppgifter för samtliga kommuner erhållitsa
från SCB:

iAntal med minst invånare,N N200, 500,tätort 2500 och 10000-
sammanlagd i kommunen med minst invånare.tätorter Nyta av--

delEn skär kommungränser.tätorter Tätorterna har klassatsöver efter
faktisk storlek invånarantal och räknas efter kommuntillhörighet.ytamen
Om har 3000 invånare och hälften tillhörtätort angränsandet ex en en
kommun så blir antalet i med minst 2500 invånare likatätort med 1500
för vardera kommunen. Vi får på detta antal kommunalasätt ett
täthetsmått t ex

AT500 andel invånare i med minst 500 inv Bef500/Yt500tätort
AT2500 andel invånare i med minst 2500 inv Bef2500/Yt2500tätort

SverigesI Nationalatlas del Befolkning beskrivs något armorlundaett
mått på gleshet/täthet, nämligen det genomsnittliga avståndet mellan
invånare i kommun, Invånardistans. invånarnaOm jänmt fördeladeären

i sexhömingsmönster så dettaöver genomsnittsavståndärytan ett
proportionellt kvadratroten och proportionelltomväntmot ytan motur

folkmängden:roten ur

2Yta
xfväiiáerR:

6 1990. Befolkning iTätorter och areal och glesbygd. Revideradeuppgifter.tätorter
38 SM 9201.Na SCB 1992.
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Ett täthetsmått kan konstrueras inversen Invdist. Om densom av
kostnad vill hängermäta med hög täthet kan förväntasman samman men

oberoende varierande grad "gleshet" kan måttet såvara av av normeras
täthetsvärden under visst gränsvärde jämställs,att följandeett t ex

sätt:

IDTAT 100/Invdist
IDTAT IDTAT 1 IDTAT 0om annars-
IDTAT5 IDTAT 0,5 IDTATO,5, Oom annars-

Täthetsmâttet IDTAT kan geometrisk tolkning. Det ärges en pro-
portionellt det antal tidsenhetmot personer som passeras per av en person

förflyttar sig utmed diagonal i sexhömingsmönstret.som en
Täthetsmâtt kan också konstruras på olika kombinerasättattgenom

principerna Vi söker här mått på täthet kan ha sambandettovan. som
med sociala problem. En svaghet med mått Bef/Yta eller kvadrat-som

Bef/Yta dessa mått okänsliga förärroten är utsträckningen detattur av
tättbebyggda området. Så får A dubbelttätort såärt storex en som som

dvs har dubbla och dubbla invånarantalet, mått B.ytan samma som
För också fånga områdets utsträckning kan kombineraatt de tvâupp man

beskrivna principerna multiplicera befolkningstäthetenattovan genom
med kvadratroten följandeDetta mått:ytan. typur ger av

x/YTSOO andelBef500//Yt5OOAT5OOY ATSOO
x/Yrzsoo andelBef2500//Yt25OOAT25OOY AT2500

Även denna täthetsmått kan geometrisk tolkning. Omtyp av ges en
har cirkulärtätorten form radien, dvs avståndetär mellan mittpunkten

och periferin, proportionell kvadratroten Måttet radienbe-mot ytan.ur
folkning ytenhet därför proportionelltär det antalmotper personer som

vid förflyttning från mitt tilltätortens dess periferi.man passerar en
Tabell l visar korrelationen mellan några täthetsmåtten, narkotika-av

variabeln och kommunernas IoF-kostnad 1991.

Tabell l Korrelationskoefñcienter. Täthetsmåttens korrelation med narkotika-
variabeln och OF-kostnaden 1991

IoF-kostnad NARK8590

IDTAT1 0,633 0,405
ATSOO 0,734 0,392
AT25OO 0,741 0,369
AT250OY 0,782 0,425
ATIOOOO 0,719 0,429
Nark859O 0,432 1,000
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Behovs- och kostnadsskillnader inom
äldreomsorgen
Mårten Lagergren Lennart Tingvall

l Inledning

förKostnader äldreomsorgen och snabbtutgör växande utgift förstoren
kommunerna. Beroende på skillnader i andelen äldre också andramen
faktorer skiljer kostnaderna i hög grad mellan kommunerna. Med hänsyn
till nationella målen för äldreomsorgen det angeläget kommunernaär att

likvärdiga ekonomiska förutsättningar för tillgodose de äldresattges
behov trygghet och omvårdnad. Enligt strukturkostnadsutredningensav
direktiv syftar strukturkostnadsutjämningen till utjämna sådanaatt
skillnader har med strukturella förhållanden,göra d i det härattsom v s
fallet förhållanden inverkar på kostnaderna för erbjuda de äldreattsom
i kommunen viss servicenivå.en

Rapporten syftar till identifiera vissa dessa strukturella för-att av
hållanden och klargöra deras betydelse för kostnaderna. Vidare redovisar

metodik för för varje kommun beräkna normkostnadrapporten atten en
för äldreomsorgen. Denna norrnkostnad skall kostnaden förmotsvara
kommunen givet angivna strukturella förhållanden erbjudaatt en- -
servicenivå motsvarande riksgenomsnittet vid den för riket gällande
genomsnittliga kostnadsnivån prestation. Detta innebär hänsyn iattper
detta led tagits faktorertill påverkar kostnaden prestation,som per
såsom till exempel högre lokalkostnader beroende på uppvärmning eller
markpriser, längre restider inom hemtjänsten etc..

principI finns det två analysera olikasätt faktorers inverkan påatt
kostnaderna för verksamhet. Antingen kan söka bestämmaen man
inverkan indirekt statistisk analys, varvid identierargenom en man
faktorer har samband med den observerade kostnaden, eller ocksåettsom
kan försöka bestämma inverkan direkt uppskatta inverkanattman genom
faktor för faktor och därefter de olika faktorernas inverkan. Försummera
analysen äldreomsorgen har den metoden valts. Valetav senare samman-
hänger till del med svårigheten få jämförbara kostnadsdata föratten
äldreomsorgen på kommunnivâ speciellt med hänsyn till den 1992--
genomförda huvudmarmaskapsreformen. Den viktigaste orsaken har dock
varit problemet utifrån redovisade kostnader skillnader iavgöraatt
servicenivå.

Den förslagna metoden utgångspunktsin i behovet kommunaltar av
äldreomsorg. Detta tolkas i detta sammanhang tilldelningen vårdsom av
och givet graden ohälsa och brister i förmåga hos de äldreomsorg av

tillgången till informell hjälp vid totalt utbudsamt ett av resurser som
riksgenomsnittet. Grundläggande för tillämpningen metodenmotsvarar av
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olikabeskriver de äldres hälsa inomdärför tillgången till dataär som
under-data har erhållits SCBbefolkningen. Dessa genomgrupper av

de k ULF-undersök-levnadsförhållanden,sökningar befolkningens sav
uppdelningen på olika socio-faktor härvidningarna. En avgörande är

ekonomiska grupper.
har tagits uppdelningtill informelltill tillgångenHänsyn omsorg genom

Såväl indelningen i socio-och ensarnboende.äldre på samboendedeav
fördelningen på och samboende ärekonomiska ensam-grupper som

därförförutsättsbostadsräkningen. Detbaserad på data från Folk- och att
Ohälsotalen enligtkommande femårsperioder.genomförsdenna även

till vårdkonsumtionULF-undersökningen har översatts ettgenom
Vidoch Sigtuna kommuner.datamaterial insamlats i Solna ensom

detta underlag breddasdet önskvärtfortsatt tillämpning metoden är attav
i gjorda skattningar.för öka tillförlitlighetenatt

ochTingvall har Tommy LowénochMårten LennartUtöver Lagergren
meddeltagit i arbetetSocialdepartementet,Gunnarsson,Magnus

förberäkningarna rapporten.

Äldreomsorgens kostnaderochstruktur2

huvud-i Norden med delatdet enda landettill 1992 SverigeFram var
huvudmarmaskapet mellandeladeför Detmarmaskap äldreomsorgen.

verksamhetensförsvårar beskrivningenoch landstingkommuner av
särskilt villkostnaderna år 1991,insatserna ochstruktur, t om mano m

nödvändigt försökakommunnivå. dockpå enskild Det är att enner
förinsatser, delsoch landstingenssamlad bild kommunernas attav

kommunicerandefungeraroch landstingverksamheten i kommuner som
verksamheterna ochmåste beakta dekärl, dels för övertagnaatt man

strukturkostnadsutjämning.statsbidragssystemetsderas kostnader i
handikap-bruttodriftskostnader för äldre- ochredovisadeKommunernas

genomförda199229,3 miljarder. Denår 1991 o mpomsorg var
det samladekommunernaäldrereformen, innebar ansvaretatt gavssom

handikappade, omfattadetill äldre ochför långvarig service och vård en
1991 års prisnivå. Kommu-kronor iregleringsvolym på 20,3 miljarder

uppgår därmedäldre- och handikappomsorgtotala kostnader förnernas
Äldreomsorgens andel kommunernastill 50 miljarder kronor. avca

%.från 10 till knappt 17reformen drygtdriftskostnader stiger genom
socialfinns inomför kommunernas äldreomsorgkostnadernaDe stora

boendeformer, främst ålderdomshem,särskildahemhjälp samt grupp-
inkl betalnings-sjukhemmenboenden och de från landstingen övertagna

varierarför verksamhetenför sådan vård. Kostaderna avsevärtansvar
mellan kommunerna.

till 6700varierar från 1000kostnader för äldreomsorgenKommunernas
också lägger detill kostnaderna år 1991kr invånare. Om genommanper

varierar kostnadernaöverförda kostnadernaäldrereformen 1992o m
figur detframgår 2.1till kr invånare. Som ärfrån 1500 10700 avper
i storstäderlandsbygdskommunerframför allt i glesbygds- och samt som
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Förortskommunema har särskilt lågakostnaderna invånare höga.ärper
kostnader.

Äldreomsorgens 1991 äldrereformen, kr/invFigur 2.1 kostnader inkl
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självfallet i första hand skillnadernaOlikheterna i kostnader beror
beaktar dessai åldersstruktur mellan kommunerna, även närmen man

kostnadsskillnader inte enbart kanâldersskillnader återstår avsevärda som
redovisning eller olikheter iförklaras skillnader i ekonomisk om-av

samband med äldrereformen.fattningen verksamhet iövertagen mmav
analysera vilka skillnader finnsVi har valt försöka beskriva ochatt som

mellanfaktiskt och dess olika delari utnyttjande äldreomsorgenav
riksnivâ deoch påkommuner kommuner. Insatsema somgrupper av

nedan.beskrivs den löpande statistiken framgår tabelleni av

år 1991Tabell Insatser inom och handikappomsorg2.1 äldre-

Typ insats Antal personerav

i 34 500Boende ålderdomshem
703i servicehus 40Boende

servicelägenhet 685Boende i ll
106Boende i gruppbostad 5

44 016Inneliggande somatisk lángtidssjukvárd
286 358med hemtjänstPersoner
433 833med fárdtjänsttillståndPersoner

Källa: SCB Landstingsförbundet.och
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Insatsema omfattar alla åldrar, dvs handikappadeäven under 65 år.
Antalet erhåller någon form insats dock lägreär änpersoner som av

ovanstående eftersom del dubbelräkningar finns medävensumman av en
i tabellen. Det gäller främst service- omvårdnadsinsatseroch föratt
boende i servicehus och servicelägenhet redovisas hemtjänst.som
Färdtjänst förekommer i samtliga särskilda boendeformer och i eget
boende. den fortsatta redovisningen,l vad gäller nyttjande, konsumtion
och kostnader kommer därför begränsningar till boendegöras iatt
ålderdomshem, gruppbostad, somatisk långtidssjukvård hemtjänst.samt
En begränsning också till utnyttjandet i 65 år och däröver.görs gruppen

ålderUtnyttjande, kostnader och

Andelen någonutnyttjar form äldreomsorg ökar mycketpersoner som av
kraftigt stigandemed ålder. Kostnaderna stiger snabbareännuper person

utnyttj andet eftersom andelen brukarnaän utnyttjar de dyrareav som
tjänsterna också ökar med stigande ålder, samtidigt det genomsnitt-som
liga antalet hemtjänsttimmar hjälpt ökar med stigande ålder.per person

Tabell 2.2 1000 åldrarAntal i olika efter särskilda boendeformer och andra insatserper personer

Ålder Ålder- Service- Service- Grupp- Somatisk Summai Hem- Färd-
domshem hus lägenhet bostad långvård särskilt tjänst tjänst

boende

0-64 0 0 0 0 0 1 5 10
65-74 3 6 3 1 7 19 56 90
75-79 13 22 7 3 23 69 167 254
80-84 39 50 13 6 50 158 324 456
85-89 97 87 18 11 92 305 493 654
90- 195 121 16 11 170 514 566 766

Källa: SCB Landstingsförbundet.och

Begränsar insatserna till de tidigare nämnda verksamheterna, dvsman
ålderdomshem, gruppboende, somatisk långtidssjukvârd hemtjänst,samt
utnyttjar %7 i åldrarna 65-74 år någon de angivna tjänsterna medca av

betoningstark på hemtjänst. denI äldsta utnyttjar %94en gruppen
äldreomsorg, %40 bor antingen i ålderdomshem, långvård ellervarav
i gruppboende.

Kvinnor utnyttjar de olika delverksarnhetema i utsträckningstörre än
i samtliga åldrar 65 år.männen Antalet kvinnoröver är avsevärt större

antalet i samtliga åldrar och dessaän skillnader stiger medmän ökande
ålder. Sammantaget leder tilldet 2/3 äldreomsorgens insatseratt ca av
utnyttjas kvinnor. Bl kan detta förklaras kvinnorna i avsevärtattav a av

utsträckningstörre ensamboende.än männen är
finnsDet ingen statistisk redovisning äldreomsorgens kostnader påav

kön eller ålder. Vi har dock försökt fördela kostnaderna på kön och ålder
utgå från antalet i olika åldrar utnyttjar olikaattgenom personer som

tjänster multiplicerat med beräknade styckkostnader tjänst. En sådanper
beräkning har självfallet brister eftersom skillnader i vårdtyngd intestora
har kunnat beaktas. Hade varitdetta möjligt skulle förmodligen fåman
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förhögre kostnader de äldsta Däremot ingår skillnaderännu grupperna.
i på ålder i beräkningen.antalet hemhjälpstimmar kön och

invånare ålderFigur 2.2 Beräknade kostnader för äldreomsorg efter kön ochper
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figuren samtligaAv framgår kostnaderna utslaget dvsatt personer,
både utnyttjare och icke utnyttjare, Ökar från 7 000 kronorca per
invånare i åldrarna år till 150 000 kronor för och65-74 190mänca ca
000 för kvinnor 90 år. de totala kostnaderna för äldre- ochAvöver
handikappomsorgen faller 2/3 på kvinnor. lika andelEn nästan storca
faller på åldrarna 80 år och däröver.

Skillnader mellan kommuner

skillnaderna åldersstruktur mellan kommunernaDe i i landet skaparstora
i sig betydande variationer i behovet äldreomsorg. förortskommunenIav

%Tyresö endast befolkningen 65 år, endast %7 1är över är överavca
80 år. glesbygdskommunen % %I Ragunda 26 65 år och 7är över över

år.80
Enbart skillnader i åldersstruktur skulle relativt enkelt kunna beaktas

i statsbidragssystemets strukturkostnadsutjänming. iSkillnader álders- och
könsfördelning ifrån tillräckligt för förklaradock långt skillnaderår att
i äldreomsorgens omfattning mellan kommuner.
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Figur 2.3 Antal 1000 år65-w utnyttjar olika typerper personer som av
äldreomsorg
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figurAv 2.3 framgår skillnaderna i utnyttjande olika delaratt av av
äldreomsorgen varierar mellan olika kommungrupper.avsevärt Dessutom
finns betydande spridning inom de redovisade storstäderIen grupperna.
och förortskommuner andelen boende ålderdomshemi lågt.är I storstäder
vårdas relativt andel i somatisk långtidsvård. Det totalastoren ut-
nyttjandet i storstäder och förorter ligger dock lågt. I landsbygdskommu-

bor andel i ålderdomshem. Glesbygdskommuner har högastorner en
andelar såväl i totalt utnyttjande i ålderdomshem, lângvård ochsom
hemtjänst.

För uppfattning skillnader i utnyttjande äldreomsorg ochatt en av av
hur de olika äldreomsorgstjänstemas sammansättning påverkar kost-
naderna har vi gjort beräkningar på kommunnivâ utifrån SCBs socialt-
jänsstatistik och Landstingsförbundets undersökning patienter iav
somatisk långtidssjukvård. båda fallenI år 1991.avses

Följande indextal har beräknats kommun:per

Utnyttjande: Summan andelen i åldrarna 65 åröverav personer-
utnyttjar ålderdomshem, gruppboende, somatisk långtids-som

sjukvård hemtjänst i kommunen i förhållande till motsvarandesamt
andel i riket.
Konsumtion: Andelen 65 åröver utnyttjar de angivnasom-
tjänsterna och där de olika insatserna viktats efter beräknade
genomsnittskostnader tjänst i riket. Den genomsnittligaper
hemtjänstinsatsen hjälpt i kommun har därvidper person resp
beaktats.
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primärkommunala verksamheten,för dels denIndextal beräknatshar
den primärkom-hemtjänst och delsgruppboende ochålderdomshem,dvs

långtidsvård.somatiskverksamheten plusmunala
eliminera inverkanvi försökträkna hardettaGenom sätt attatt av

omfattning. Genompå äldreomsorgensbefolkningenandelen äldre i att
möjlighetlångtidssjukvårdensomatiskaockså inkludera den attges en
för de äldre.samlade insatsernadedelbeakta avsevärt större aven

konsumtion fårutnyttjandeindextalen förjämföraGenom att resp man
sammansättning påverkarverksamhetensviss uppfattning huromen

kostnaderna.

på kommungrupperkonsumtion äldreomsorgochTabell 2.3 Utnyttjande av
riket 1,00Index

KonsumtionKonsumtionUtnyttjandeUtnyttjandeKommungrupp
primär-primär- summasumma
kommunkommun

0,880,670,870,83Storstäder
0,97 0,960,950,95Förorter
1,06 1,021,031,04Större städer
1,11 1,011,031,05Medelstora städer
1,00 1,001,011,01Bruksorter
1,10 1,041,041,05Normalkommuner
1,15 1,171,121,11Glesbygdskommuner
1,09 1,041,011,02Landsbygdskommuner
1,99 1,731,631,68Maxvärde
0,31 0,620,710,67Minvärde

storstäder ochutmärker sigfrämsttvå kommungrupper ärDe som
låga värden och denförstnämnda med sinadenglesbygdskommuner,

värden.med sina högasenare
mellan de olikai utnyttjandeskillnadernatabellen framgårAv att

långtidsvárden beaktas. gällerDetnågotjämnas ävennärutgrupperna
utnyttjande ökar dockGlesbygdskommunemasstorstäder.främst gruppen

jämförelse mellan index förbeaktas. Ennågot också längtidsvårdennär
effekten på kostnadernakonsumtion visarutnyttjande och index för grovt

Värdinsatsernassammansättning.och insatsernas samman-av resursernas
leder till höga kostnader.glesbygdskommunersättning i storstäder och i

övriga kommun-landsbygdskommuner. Förgäller i viss månDet även
enskildaindexvärdet 1,00. Förutjämningsker viss motgrupper en

avvikandemånga exempel påfinns docki de olikakommuner grupperna
enskildakonsumtion förnyttjande ochskillnaderna itrender. De stora

i statistikens kvalitetbero på bristeri och för sig kunnakommuner skulle
följt deVi har dockredovisat sina insatser.och hur kommunerna faktiskt

uppgiftsinsamling.i sindefinitioner SCB användersom
andel institutionsboendesammansättning med högreVârdresursernas en

% för glesbygds-storleksordningeni 5betyder merkostnader gruppen
högre konsumtionenutnyttjandet och dendet högrekommuner utöver

institutions-det högreinnebärlandsbygdskommunernaöverlag. För
kostnader.högreboendet procentett par
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Följande figur den beräknadeöver konsumtionen kommun tyderper
också på äldreomsorgskonsumtionen varierar betydligtatt mellan enskilda
kommuner och den hög iär de nordligaste länen.att

Figur 2.4 Konsumtion äldreomsorg kommun. Index riketl,00av per

CDEFGHKLMNOPRSTUWXYZAB
B C D

Man kan självfallet välja alternativa metoder beräkna utnyttjandeatt
och/eller konsumtion äldreomsorg. härDen valda, något förenklade,av
metoden Omär iställetsätt. skulle välja jämföraett utnyttjandetattman
åldersgrupp för åldersgrupp skulle i första hand glesbygdskommunerna

högreännu indextal. Det beror påett kommuner i denna haratt grupp
mycket högt äldreomsorgsnyttjandeett i åldrarna under 85 år jämfört med

riket. Eftersom antalet pensionärer i åldrarna under 80 år är fleravsevärt
än över 80 år får detta relativt kraftigt genomslag påett resursbehovet.
Det gäller särskilt Som framgårmärmen. avsnitt 6 andelenärav ensam-
boende högst imän glesbygdskommunerna, vilket bör bidragandevara en

Åförklaring. andra sidan andelen kvinnorär utnyttjar äldreomsorgensom
i storstäder lägre i övrigaän kommungrupper andelentrots att ensam-
boende kvinnor hög där.är

Kostnadsjämförelser mellan enskilda kommuner mycketär osäkra,
särskilt de pågörs delverksamheter. Inom äldreomsorgen kostnads-om är
jämförelser särskilt vanskliga inte minst på grund äldrereformen.avy
Kostnaderna för övertagen verksamhet varierar frånavsevärtmm
kommun till kommun inomäven län. Vi har försökt görasamma en
jämförelse mellan redovisade kostnader inkl äldrereformen och beräknade
kostnader utifrån konsumtionen. En jämförelse på kommungruppsnivåg
pekar det inte finns någraatt större systematiska avvikelser mellan påi
detta beräknadesätt kostnader och redovisade kostnader. En avvikande
konsumtionsnivå i princip avvikandemotsvaras kostnadsnivå påav en
några procentenheter För enskildanär. kommuner kan dock skillnaderna

betydligt större. Ett problem i denna jämförelse storstäderna,vara är där
2 3 kommuner inte berördes äldrereformen och vi harav därför ingetav
jämförbart kostnadsunderlag vad gäller överförda kostnader. För dessa
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utredningen beräknade baskost-deni ställettvå kommuner har använts av
naden för äldreomsorgen.

kostnaderkonsumtion ochskillnader iOrsaker till3

för äldreomsorgen

mellan ochskillnaderna kommunerföregående avsnittBeskrivningen i av
visar detkonsumtion äldreomsorgochi utbudkommungrupper attav

avgörande frågan i dettavariation.betydande Denföreligger samman-en
vårdskillnader i behovvariation avspeglarhuruvida dennahang är av

det gäller ambi-endast skillnaderbefolkningen eller närioch omsorg
servicenivå.skillnader i valetgivet behov, dtionen mötaatt ett avsv

strukturkostnadsutred-skall enligtslagetskillnader det förstaEndast av
strukturkostnadsutjämningen.storlekendirektiv påverkaningens av

skall definiera behovethurförsta svårighet då möter ärDen mansom
fastställa någothär aldrigUppenbart går detvård och attomsorg.av

erbjuderkommunenvård ochabsolut behov. Den en personsomomsorg
professionellabehovsbedörrming, utöverbestäms normersomgenom en

blirtillgången till Dettafaktiskastarkt påverkad denockså är resurser.av
i Sverige med någotäldreomsorgså fort jämföruppenbart annat,man

detråder i landetde likheter närfattigare land. Genombetydligt som
rimligt dentradition detutbildning ochgäller att anta att pro-synes

tillgången börbehovsbedömningen givetfessionella resurser vara
resursknapp-därför gäller ocksåVad detlikadan Överallt i riket. är att

uppfattas lika.heten skall
begreppet "behov värdmöjligtdetGenom detta ersättasynsätt är att av

begreppet "konsum-befolkningen medviss ioch omsorg" för en grupp
ifråga. riks-riksgenomsnitt" för Dettaition vård och gruppenomsorgav

för behovsgruppdennaresultatetgenomsnitt kan attav manses som
på för riketprofessionellatillämpat det normsystemet engemensamma
vårdbehovdefinitionresursnivå. dennagenomsnittlig Det är somav

också tilläggas detbörutnyttjas i fortsättningen. Detkommer attatt
och konsumtiond utbudförutsätts erbjuden hjälp emot, attatt tas v s

överensstämmer.
kostnaderna för erbjudaframgick vidare i avsnitt 2Det även attatt en

emellan.kommunernavariationerviss vårdkonsumtion uppvisar stora
såsomstrukturella förhållandensin orsak ivariationer kan haDessa

effektivitetbero skillnader iocksåeller klimat, de kangleshet avmen
Påerbjudna tjänsterna.kvalitetsnivå för de sätteller olika val sammaav

skillnader detdirektiven endastskall enligtför vårdkonsumtionen avsom
strukturkostnadsutjänmingen.beräkningenförsta slaget ingå vid av

på detkonsumtion kostnaderi ochuppdelning skillnadernaEn resp.av
krävervalda komponenterbeskrivits strukturellaisätt enresp.ovansom

strukturell faktor,skillnader. Enorsakerna till dessaanalysnärmare av
för äldreomsorgkostnader kommunens ärpåverkar konsumtion ochsom

visats i tabellredanolika åldersgrupper. Somantalet äldre iuppenbart
ålder. gällermed stigande Dettastarkt2.2 behovetväxer av omsorgovan
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främst andelen i åldersgrupp, får hjälp, och ocksåresp. som men
storleken den hjälp i genomsnitt får. Tabell 3.1 illustrerarav man
ytterligare detta förhållande, varvid konsumtionen vissa tjänster ocksåav
uppdelats kön.

Tabell Vårdkonsumtion3.1 invånare1000 åldersgrupp och könper perRiksgenomsnitt 1991

Antal Antal boende Antal patienterpersoner
får social pá álderdoms- i somatisksom

hemhjälp hem lángtidsvård

Män
65-74 år 49 3 7
75-79 är 138 12 23
80-84 år 271 34 46
85-89 år 446 88 77
90-w år 597 185 129

Kvinnor
65-74 år 63 2 6
75-79 år 189 14 24
80-84 år 357 42 54
85-89 år 516 103 105
90-w år 556 201 196

Den viktigaste faktorn bakom sambandet mellan ålder och vårdbehov
tveklöst den stigandeär förekomsten ohälsa och bristande förmåga,av

minskadeäven möjligheter till informell hjälp från maka/maka ocksåom
torde spela viss roll jfr nedan.en

Tyvärr saknas statistik på riksnivå visar sambandet mellan ohälsasom
och vårdbehov/vårdkonsumtion. I Solna och Sigtuna kommuner sker

ÄSIM-systemet,emellertid varje år inventering enligt det s.k. varviden
registreras dels vårdkonsumtionen antal tim. hemtjänst/hemsjukvård i

boende, plats på ålderdomshem eller i lángtidsvârd, delseget graden av
vårdberoende fem variablermätt funktionsförmåga, rörelsehinder,genom
inkontinens, otrygghet dement beteende. fem vârdberoendevari-Desamt
ablema läggs till index för vårdberoende. Utifrån detta skerettsamman
sedan indelning i fyra vårdberoendegrupper: lätta, medellätta,en
medeltunga och tunga.

Tabell 3.2 visar vårdkonsumtionen för dessa vårdberoendegrupper
uttryckt i genomsnittligt antal timmar hjälp vecka i boendeeget samtper
andel på várdnivå för kvinnor. Vårdkonsumtionenmän harresp. resp.
sedan tillvägts mått på den genomsnittliga kostnaden årettsamman per
för vikter, avsnitt 4. Det bör betonas fördelningenresp. attgrupp se
och kostnaden endast gäller de får kommunal vård ochpersoner som

i någon form.omsorg
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Vårdkonsumtion vårdberoendegrupper,för olika män kvinnor,Tabell 3.2 resp
Sigtuna 1987-1992Solna och kommuner,

Procent

iGenom- Andel på Andel KostnadAndel som
snittligt ålderdoms- långtids-får hjälp i årper
antal tim./ hem vårdboendeeget
hjälpt person

Män
3,5 6,4 1,0 45 496Lätta 92,6
6,4 12,1 9,2 107 305Medellätta 78,5

17,0 25,4 185 864Medeltunga 57,6 8,7
17,6 63,3 323 165Tunga 19,1 12,2
10,9 14,0 115 459Alla 75,2 5,2män

Kvinnor
3,6 3,8 0,7 40 576Lätta 95,5

12,2 7,4 118 607Medellätta 80,3 8,9
27,0 21,9 216 607Medeltunga 51,0 15,4
29,1 57,3 329 80413,5 23,7Tunga

6 12 6 12,8 123 938Alla kvinnor 74,5 8

vårdkonsumtionen mellan ochSom framgick tabell 3.1 skiljer mänav
till del bero på hälsoskill-kvinnor ålder. skillnader kani Dessa ensamma

biologiska grunder och delvisdelvis får hanader, vilka i sin antastur
och miljöpåverkan. i tabellbero på skillnader i livstil Men som synes

kvarstår skillnader efter det jämförelsen begränsas till3.2 del även atten
skillnader skulle kunnaohälso/vårdberoende-grupp. Dessasamma

för tilldelning vård- och hjälpin-med skilda kriteriersammanhänga av
funktionsförmåga. helt dominerandegivet brister i hälsa och Densatser

framgår tabell 3.1 och 3.2, tordeorsaken till de könsskillnader, avsom
vårdinsatser främst fråndock skillnader i tillgången till alternativavara -

anhöriga.
åldersdifferensenframförallt mellan makarMekanismen härär samt

äldre får härigenom ikvinnornas längre medellivslängd. De männen
tillgång till informell från maka medan deutsträckningstörre omsorg

ensamstående har makeäldsta kvinnorna antingen eller ärär en som
ioförmögen förklaring styrks de skillnaderhjälp. Denna storaatt ge av

heltäckandevårdkonsumtion, i olika studier det saknas härävensom -
samboenderiksstatistik observerats mellan ochensam personer.--

SocialstyrelsensSålunda visade till exempel sarnkörning melanen
bostadsräkningen ensarnboende äldrepatientregister och Folk- och att

för17% fler vårdtillfállen i sluten vård innevånarehade samt attper -
16%vårdtillfälle i genomsnittantalet vårddagardessutommän varper-

Nordiska Hälsovårdshögskolan.högre Hälsa för äldre i Norden år 2000,
dessa avseenden lägre förSkillnaden och samboende imellan varensam-

ålder, vilket avspeglar denkvinnor för och avtagande med högreän män
visar andeleninformella betydelse. tabell 3.3 nedan,I somomsorgens

för gifta ensamståen-vårdtagare i befolkningen på olika vårdninvåer resp.
förhållanden.ytterligare dessade i Solna kommun 1991, illustrerar
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I iAnm. här aktuella åldersgrupper civilståndöverensstämmer och boende.stort sett
Genom uppdelning civilstånd eliminerasvårdnivånsefter inverkanpåensamboendetatt
jfr nedan.

Tabell vårdtagare3.3 Andel i befolkningen for gifta ensamstående i olikaresp
åldersgrupper. Solna 1991.kommun,
Procent

Åldersgrupp
65-74 75-84 85-w

Män
Vanligt boende gifta 2,3 6,3 14,3

ensamstående 5,3 12,7 24,1
Serviceboende gifta 0,2 0,8 3,1

ensamstående 0,8 1,6 5,4
Alderdomshem gifta 0,1 1,2 8,2

ensamstående 1,2 4,1 8,0
Långtidsvård gifta 0,9 2,0 3,1

ensamstående 1,3 2 5
Totalt gifta 3,4 10,3 28,6

ensamstående 8,6 21,3 42,0

Kvinnor
Vanligt giftaboende 2,5 6,7 18,5

ensamstående 5,2 15,4 27,8
serviceboende gifta 0,4 0,6 1,9

ensamstående 0,9 3,9 7,5
Alderdomshem gifta 0,1 1,4 7,4

ensamstående 0,3 4,7 17,1
Långtidsvård gifta 0,4 2,5 9,3

ensamstående 0,6 2,8 12,1
Totalt gifta 3,5 11,2 37,0

ensamstående 07 26 8 64 5

Som framgår tabell 3.3 andelen vårdtagare i de flestaärav grupper
dubbelt så hög för ensamstående förän gifta. Endast för denmer som

allra äldsta sker viss utjämning skillnad kvarstår.storgruppen en men en
Fördelningen på boendekategori eller civilstånd därmedutgör en

ytterligare strukturell faktor hänsyn till. Det bör framhållasatt ta att
inverkan denna faktor inte tycks begränsad till olikheten iav vara
tillgången till informell Det går också påvisa klara hälsoskill-attomsorg.
nader mellan och ensarnboende jfr nedan. Huruvida dessa berorsam-

selektion, beroende på sjuka i högre grad blirt attav ex personer
eller miljöpåverkan i detta sammanhang betydelselöst. Detärensamma,

räcker konstatera samboende genomgående har bättre hälsa, vilketatt att
i förening möjlighetermed informellt stöd vid ohälsastörre att- -
upphov till skillnader det gäller vårdbehovet, uttrycktnärstorager som

konsumtion kommunal vård ochav omsorg.
Skillnaderna i vårdbehov mellan samboende får storensam- resp

betydelse därigenom andelen ensamstående varierar starkt mellanatt
kommunerna. Figur nedan visar3.1 ensamboendeindex d andelv s-
ensamboende 75 år jämfört med riket kommun-överper person per-

enligt FoB90.grupp
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år. riket1,00Figur Ensamboendeindex för 75-w Index3.1 gruppen
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glesbygds- och lands-Vissa utmärker sig tydligt. Ikommungrupper
årligger andelen ensamboende 75 18 10bygdskommuner män över resp

i nivå% riksgenomsnittet. Kvinnornas ensamboende ligger däremotöver
kvinnornasmed den enda kommungrupp därrikets. storstäderna är

har den lägstaensamboende överstiger rikets. Förortskommunema
såväl kvinnor.ensamboendeandelen för män som

det samband mellan ålder, kön och boende-En viktig fråga gäller om
form omsorgsbehovet å den andra diskuteratså sidan och ovanena som

andradetsamma i alla kommuner eller det i sin berorär tur avom
socio-ekonomisk struktur, näringsstrukturfaktorer, såsom till exempel

80-årig kvinna StockholmMed andra 0rd ensamboende iäretc.. en
genomsnittligt vårdbehov med ensamboende 80-jämförbar i termer enav

de vid lika till-årig kvinna i Sorsele d skulle som grupp resurserv s
delas vårdinsats.samma

Äldres vård och beror dels påbehov kommunalt finansierad omsorgav
funktionsförmåga, dels på tillgången eller bristen påbrister i hälsa och

hjälp. Till början skall endast den förstatillgång till informell stöd och en
följande:fråga därvid bör ställa därmedaspekten diskuteras. Den ärman

genomsnittlig hälsa/funktionsförmågaFinns det lokala skillnader i per
bör hänsyn till vid bestämningenålder/kön räknat ta avmansom

tillförlitligti så fall kan dessa på ochstrukturkostnadsindex och mätas ett
invändningsfritt sätt

funktionsför-utvecklingen de äldres hälsa ochForskning rörande av
avseendensuccessiv förbättring i dessamåga tycks visa det skettatt en

åldrarna upptill 80decennierna åtminstone vad gällerunder de senaste -
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år. Andelen de äldre 80 år vistas på institution ellerav yngre som-
får hjälp i den sociala hemtjänsten ocksåhar minskat kraftigt senare
år. Det dock klart denna minskning beror minskadeär behovom av
eller striktare ransonering vårdplatsema och hjälpen till följd deattav av
tillgängliga följt med befolkningsutvecklingen.resurserna

Som "härd" indikator hälsoläget i befolkningsgrupp brukaren en
betrakta dödligheten. Här visar data klart dödligheten för de äldreattman

sjunkit trendmässigt sedan 1950-talet och detta gäller alla ålders-att
inklusive de allra äldsta.grupper

Tendensema rörande hälsoutveckling och dödlighet alltsåsynes vara
samstämmiga. Innebär detta dödligheten för de äldre i kommunatt en
skulle kunna indikator på deras hälsoläge och därmed indirektses som en
deras behov och hjälpstödav

Skillnader i fördödlighet äldre 65 år skillnaderöver imotsvaras av
genomsnittlig återstående livslängd efter uppnått denna ålder. Attatt man

dödlighetenanvända mått vårdbehovet innebär i princip attsom man
de motsvarande skillnaderna i återstående livslängdantar att avser

"friska" år, d år vårdbehov. Det genomsnittliga antalet ohälsoår,utansv
d år med vårdbehov, alltså desamma. Skillnaden baraärantasv s vara

de infaller vid tidigare eller tidpunkt.att en senare
Avgörande bedömningen den ställda frågan därför dödlig-ärav om

hetsskillnaden mellan olika kommuner förenad medär motsvarandeen
skillnad det gäller "friska"antalet år eller det heltnär eller delvisom -

handlar ohälsoår lagts till eller dragits ifrån.om som-
SCB har tagit fram hälsoindex baserat på ULF-undersökningarnaett

visar förändringen i befolkningens hälsa och genomsnittliga livslängdsom
beroende på åldersgränsen i ULF-undersökningarna uttryckt antalsom-

år mellan 16 och 84 år mellan perioden 1975/80 och 1981/86. Indexet-
uppdelning på "full hälsa", "lätt ohälsa", "måttligt svår ohälsa"ger en

"svår ohälsa" för definition, jfr nedan.närmaresamt
Beräkningar med hjälp detta index förvisar såväl kvinnormänav som
ökning det totala antalet levnadsår mellan 16 och 84 år på 0.8 åren av

mellan perioderna. Antalet levnadsår med full hälsa eller lätt ohälsa
ökade samtidigt med 1.4 år för föroch 1.5 år kvinnor.män Detta visar

det skett viss sarnmanpressning sjukligheten "compressi0n ofatt en av
m0rbidity", d livslängdökningen i har bestått i "friska" år ochv s
dessutom har antalet ohälsoår minskat.

Ett resultat från SCB undersökning visar det förväntade antalannat
levnadsår inom hälsonivå för olika socio-ekonomiskaresp. grupper.
Resultatet det gäller framgår nedanståendenär diagram.män av
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åldersintervallet år, årlevnadsår 35- 84 totalt antaliFigur 3.2 Förväntat antal
år. påhälsovägda Uppdelning socio-ekonomiskpå hälsonivå antaletochresp.

Män, 1975-80.grupp.
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frånbefolkningen utveck-Hälsoindex för svenskaKälla: SCB, den rapport ett-lingsprojekt, 1992

mycketULF-undersökningvisade SCB:sSom framgår figur 3.2av
socio-ekonomiska avseende såvälolikatydliga skillnader mellan grupper

åldersintervallet och ilevnadsår itotala antalet förväntade ännusom -
Sålunda hade tillolika grad ohälsa.år medhögre grad antalet av-

nivå i genomsnitt 1.9på mellan och högreexempel manliga tjänstemän
intervallet 35-84 år inteicke-facklärda arbetare ifler levnadsår än men

full hälsa eller lätt ohälsa. Omväntmindre fler levnadsår med8.2än var
hälften årsvår ohälsa mindre 1,9förväntade antalet år meddet än -

jämfört med 4,4.
H-regioner ocksåolika områden i riket s kjämförelse mellanEn gav

nedan. Till exempel antalethanden vissa skillnader jfr figur 3.3vid var
flerför i glesbygden 2.9måttligt eller svår ohälsaår med svår män norra

Ävenlevnadsår detsamma.det totala antaleti Stockholmän trots att var
så förskillnader i hälsa dockför kvinnor förelåg regionala stora som-

mellanskillnader noteradesJämfört med demännen. stora ovansom
begränsade.de regionala skillnadernasocio-ekonomiskaolika ärgrupper

övriga variabler jfrockså skillnader iTill del förklaras de nästaaven
avsnitt.
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Figur 3.3 Förväntat levnadsår åldersintervalletantal i år,16 84 årtotalt antal-på hälsonivå år.och antalet hälsovägda påUppdelning H-regioner. Män,resp.
1981-86.
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Källa: SCB, Hälsoindex för den svenska befolkningen från utveck-rapport ett-lingsprojekt, 1992

I FoB90 den socioekonomiskaär klassiñceringen huvudsakligen
baserad på uppgifter individens yrke. Klassificeringen omfattar endastom
den förvärvsarbetande befolkningen. För uppfattningatt ge en om
variationen i socio-ekonornisk struktur har vi valt redovisa hur de tvâatt
ytterlighetsgruppema varierar mellan landets kommuner. Lángsiktiga
förändringar i kommunernas näringsstruktur och skillnader i genomsnitt-

livslängdlig mellan olika socio-ekonomiska kan dock innebäragrupper
något annorl för de äldre. deI kommunvisa beräkningarmönsterett

redovisas nedan har uppgifter de äldres socio-ekonomiskasom om
grupptillhörighet enligt FoB70 utnyttjats.
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kommun, förvärvsarbetande F0B90,%Figur 3.4 Andel facklärda arbetare per
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% mellan % i27 och varierar 9Andelen facklärda arbetare utgör
framträdandeDanderyd och 44 % i MestDorotea. är utgöratt gruppen

övrigt finns ingaflertalet kommuner storstäderna. Ilåg andel i runten
relativt klara variationer mellantydliga regionala skillnader däremotmen

exempelvisNorrlandslänen framträderkommunerna i de enskilda länen.
ihögre andel i glesbygdskommunerinte och inte änutgör engruppen

mellansverige. högsta värdet finner viflertalet kommuner i syd- och Det
dock i glesbygdskommun.en

förvärvsarbetande FoB90, %tjänstemän kommun,Figur 3.5 Andel övriga per

Övriga %lika andel, 26 och varierartjänstemän utgör nästan storen
de båda% % i Danderyd. I dragmellan 13 i Eda och 49 ärstora

flertaletAndelen hög i kommu-spegelbild varandra. ärgrupperna aven
regionala skillnader.finns inga tydligastorstäderna, i övrigtruntner men
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4 Förslag till metodik för beräkna strukturellaatt
skillnader i behov äldreomsorgav

Inledning

Ohälsofördelningen viktig utgångspunkt för bestämningen deger en av
äldres behov kommunal vård och En tillgången tillärav omsorg. annan
informell hjälp. Om på det beskrevs i föregåendesätt avsnittman som

likhetsteckensätter mellan "behov" och "vårdkonsumtion på riksnivå" för
varje delgrupp för sig överförs problemet med behovsbestämningen till

för varje den beräknade ohälsan iöversätta vårdkonsumtion.att grupp
Hänsyn till förekomsten informell härvid indel-tasav omsorg genom
ningen i delgrupper: åldersgrupp, kön, ensam/samboende eller civilstánd,
socio-ekonomisk etc.grupp

Detta förutsätter för varje delgrupp möjligheten tillattresonemang
informell densamma i vilken kommunår bor ioavsettomsorg man
landet. Detta innebär sålunda till exempel 85-årig, ensamboendeatt en
kvinna får lika mycket lite informelleller hjälp hon bor ioavsett om
Stockholm eller i Vilhelmina. Sannolikheten härav kan uppenbarligen
diskuteras. Det finns här inga data kantyvärr stödja differentie-som en
ring.

En tolkning den förbättrade hälsoutvecklingen för de äldre ärav som
den ökade medellivslängdennämnts varit kopplat tillattovan en

motsvarande förskjutning behovet vård och till högre ålder,av av omsorg
d antalet ohålsoår förblivit oförändrat. dataDe anförtsattv s som ovan
pekar på det skett minskning antalet ohälsoâr. Detta kanatt t o m en av
emellertid inte till intäkt för kommun har hög medel-tas att en som
livslängd också har motsvarande förskjutning vårdbehovet för deen av
äldre åldersgrupp räknat.per

Som visats erhålles variation i antalet ohälsoår bådeovan en -
regionalt och mellan socio-ekonomiska det totalaävengrupper om-
antalet levnadsår givet. Det därför inteär möjligt konstrueraär att ett
index avseende det relativa vårdbehovet i kommun utgående enbarten
från medellivslängden. Det krävs också ohälsodata den SCBtypav som
redovisat för få rättvisande mått.att ett

De variationer mellan olika och områden, SCB:sstora grupper som
ULF-undersökning vid handen, visar sådant mått relevant.ärettattger
Med hänsyn till det begränsade antalet observationer i ULF-under-
sökningen 6694 65-84 är det dock inteär möjligt direktattpersoner,
utifrån dessa skatta de äldres fördelning på ohälsogrupper kommun,per
eftersom antalet observationer kommun blir för litet.per

alternativEn metod bestämma fördelningen indirektär att attgenom
utgå från beskrivning kommunen i de variablertermeren av av som

ianvänts ULF-undersökningen och sedan använda undersökningens data
för bestämma den motsvarande ohälsofördelningen för kommunenatt
ifråga. Detta den metodär valts och kommer beskrivasattsom som

i det följande.närmare
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dessa kan homogenai delgrupper, görMed indelning att antassomen
skulle enligtinformelltillgången tillavseende påmed omsorg, ovan-

i delgruppen kunnavård ochbehovetstående omsorgavresonemang
delgrupp. Tyvärr saknas detohälsofördelningengivetbestämmas per

sådanriksnivå för bestämning.statistiskt underlagemellertid direkt en
ohälsoindel-datakällor. Kruxettill andra ärdärför hänvisadMan attär

inte innehåller vård-andra sidanåspecifik för ULF,ningen är som
olika alternativatänka sigkunnaskulle härkonsumtionsdata. Man

frarnkomstvägar.
vård-något registermedsamköra ULFkundeEn väg attvara

länstäckande registerellerriks-finns ingakonsumtion. Tyvärr stora ens
ÄSIM-materialet frånäldreomsorg.konsumtioninnehåller all avsom

Tierp-undersökningarna, dessaliksomdetSolna och Sigtuna gör men
någon riket.omfattar vardera mindre änundersökningar procent av

Solnabor i denobservationerExempelvis antaletkan ovanavsersom
endast 40-45,till totaltULF-undersökningen uppskattasrefererade ca

för litet förgivetvis alldelesdelgrupperpå olika ärefter uppdelningvilket
vårdkonsumtion skallochkoppla ohälsasyftesamkörning i att varaatt

meningsfull.
tillohälsodefinitionsöka koppla ULF:skanEn alternativ attansats vara

ÄSIM-materialet föranvända detsedanochanvänds iden attsenaresom
erhålla den totalakanPå såvårdkonsumtionen.bestämma sätt man

åldersgrupp,ohälsogruppvårdkonsumtionen ävenkommunala samtper
ensam/samboende.kön och

metodik förförslag tillkommerfortsättningenI attettatt presenteras
äldreomsorg, byggeri behovstrukturella skillnaderberäkna somav

principer diskuteratsde ovan.som

förstrukturkostnadsindexför beräkningtill metodikFörslag av
äldreomsorg

kommunaltför beräkningmetodikenbeskrivnanedanDen ettav
riktvärdesyftar tillför äldreomsorgenstrukturkostnadsindex att ettge

För-"normkostnad" för äldreomsorgen.kommun anger ensom per
riksgenomsnittet räknatochnormkostnaddennahållandet mellan per

istrukturkostnadsindex för äldreomsorgen65 ârinnevånare utgöröver
kommunen.

inte tillbehov kost-till olikheter ihänsynNormkostnaden tar men
glesboendeberoende på klimat,behov,tillgodose dessanaderna för att

måstestrukturutjämningsbidragetstatligaberäkningen detVidetc. av
faktiska skattadehnormkostnaden korrigerasdärför den erhållna tm

sådana faktorer.beroendekostnadsskillnader
till antalethand hänsynnormkostnaden i förstaberäkningenVid tasav

vidarevårdbehovetsamladeDetoch åldersgrupper.äldre kön antasper
till informellmöjlighetenohälsaförekomstenbero samt omsorgavav

från närstående.
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Ohälsan beskrivs med hjälp SCB:s k ULF-undersökning Under-av s
sökning LevnadsFörhållanden. Hänsyn till möjligheten till informellav

uppdelning och ensamboende.tasomsorg genom sam-

Anm. I vissafall uppdelningenersätts sam/ensamboende gifta/ensamståendejfravnedan.

Den för detta ändamål aktuella ULF-undersökningen omfattar urvalett
65-84 år med hjälp intervjufrågor klassas i fyraav personer som av

ohälsogrupper: full hälsa, lätt ohälsa, måttlig ohälsa svår ohälsa.samt
Definitionen ohälsogrupp redovisas i SCB "Hälsoindexav resp. rapport
för den svenska befolkningen". Som exempel kan kravennämnas föratt

tillhöra nivån "full hälsa"att är inte har någon långvarigatt man
sjukdom, sitt allmänna hälsotillståndatt man anser gott samt attvara man
inte har något allvarligare rörelsehinder. På nivån "svår ohälsa" befinner
sig de sitt allmänna hälsotillstånd dåligt ellerpersoner som anser vara
mittemellan, har långvarig sjukdom i hög grad nedsättersom en som
arbets- funktionsförmåganoch och har rörelsehinder.som

Materialet är tillräckligtnämnts för nedbrytning påsom ovan
kommunnivå. För erhålla beskrivning på denna nivåatt utnyttjas ien
stället det statistiska samband ULF-undersökningen mellan socio-som ger
ekonomisk struktur och ohälsa. Den socio-ekonomiska strukturen per
kommun erhålles härvid Folk- och Bostadsräkningen jfr nedan.genom

Förfarandet innebär alltså förekomsten ohälsa bland de äldre iatt av
kommunen skattas delgrupp ålder, kön, ensam/sarnboende utgåendeper
från den socio-ekonomiska strukturen. hadeDet här också varit möjligt

föra in H-region ytterligare bestärrmingsvariabel.att Utfördasom en
regressionsanalyser har visat denna variabel har viss inverkan påatt en
ohälsan vadutöver övriga variabler. En uppdelning påsom ges av
regioner medför dock samtidigt osäkerheten i övriga skattningar ökar.att
Eftersom materialet redan i minsta laget förär den uppdelning görs,som
har det bedömts mindre lämpligt föra in ytterligare ñnstruktur. Detatt en

alltså socio-ekonomisk struktur tillsammansantas att med uppgift om
kön,ålder sam/ensamboende tillräckligutgör förklaringsamt fören
ohälsan i kommunen.

Utifrån dessa allmänna utgångspunkter föreslås följande beräkningsgång
för beräkning kommunens "normkostnad" för äldreomsorgen:av

Bestäm för varje kommun antalet åldersgrupp 65 årpersoner per
och äldre, kön, ensam/samboende och socio-ekonomisk grupp.

Data avseende antalet åldersgrupp, kön och ensam/-personer per-
samboende i kommun har erhållits från Folk- och Bostads-resp.
räkningen 1990 FoB90. Institutionsboende betecknaspersoner
härvid ensamboende jfr kommentarer nedan.som

Eftersom FoB fördelningen på socio-ekonomiska förger grupper
65 år haröver denna bestämts samköming med FoB 70.personer genom

Det alltså fördelningen på socio-ekonomiskaantas att för de äldregrupper
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yrkestillhörighet tjugo år tidigare. Metodenbeskrivs personersav samma
år, eftersom dessa85fungerar dock inte för de är över personer varsom

därföråldersgrupp sker ingen1970. dennapensionärer redan För
socio-ekonomiskfördelning på grupp.

i följandehar gjortssocio-ekonomiska indelningenDen grupper:
tjänstemänüägre, tjänstemänarbetarefacklärda,arbetare ej facklärda,

fördelade på ovanståendehögre. Företagareövriga, d mellan och ärv s
förts till kategorin "ejharyrke. Jordbrukarehänsyn tillmedgrupper
fördelats övrigaIcke-förvärvsarbetande harfacklärda arbetare". ut

i proportion.grupper

tillgäller delbestår deticke-förvärvsarbetande när mänGruppenAnm. stor av
i proportion innebärövrigautfördelning påförtidspensionärer. En att mangrupper

socio-ekonomiskai allafönidspensioneringsfrekvensen densammaär grupper.antaratt
förtidspensionärerhögre andel änarbetare harhelt korrekt, eftersomDetta är

isamtliga icke-förvärvsarbetandealternativ läggatjänstemän. En metod kan attvara
tillgängliga fördela demfinnsdata"ej facklärda arbetare" eller attomgruppen -- ifaktiska frekvenseni proportion till den grupp.resp.

svår, måttligt svårandel medohälsogrupperfördelningen påBestäm
ensam/-åldersgrupp. kön,full hälsalätt ohälsaoch perresp.

socio-ekonomisksamboende samt grupp.

ULF-under-bearbetning SCBfrånerhållitsDessa data har aven-
för denHälsoindexohälsoindex SCBavseende sesökning rapport,

SCB-data andel inombefolkningen, 1992.svenska resp.ger
år,65-84 kön,femârsgrupperåldersgruppohälsogrupp per

socio-ekonomisk ej facklärdasam/ensamboende samt resp.grupp
tjänstemän, företagare,övrigaarbetare, lägrefacklärda resp.

jordbrukare övriga.samt

"ejjordbrukama lagts tillharfortsatta analysenVid den gruppen
liten gruppövriga en mycketföretagare ochfacklärda arbetare" samt

multipelhjälp logistiskmeddärefter utjämnatsutelämnats. harData av
tillutnyttjats för extrapolationsamtidigtmetod harregression. Denna

varvid dock ingenår,85-89 90- nämntsåldersgrupperna ovansomresp.
för-appendix redovisassocio-ekonomiska I 1fördelning skett grupper.

efter "prognos"föreohälsogrupperdelningen pâ resp.resp.
socio-ekonomiskoch könfemårsgrupperutjämning ålder samt gruppper

ensamboende.för samboende resp.
ohälsofördelningen för de äldreFörfarandet innebär attatt antarman

faktorerna ålder, kön,bestämdapproximativtkommuni är aven
påpekats visarsocio-ekonomisk Somensam/samboende och ovangrupp.

påmindre inflytandevisstregion harvariabelnanalyser även ettatt
alltså vid beräkningen.bortsesfrån dettaohälsofördelningen men
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"normalkonsumtionen" äldreomsorg inom olika vârd-Bestäm av
kön ochformer ohälsogrupp, åldersgrupp, ensam/samboende.per

riksstatistik, visar fördelningen vård-Eftersom det saknas som av-
ålderoch har approximativkonsumtionen ohälsogrupp etc. enper .,

för skatta denna. Metoden byggermetod tillämpats att ut-
framtaget inventering-nyttjandet datamaterial, ärett som genomav

ÄSIM-systemet samtliga vårdtagaredet k inomenl.ar s av
äldreomsorg i Solna ochkommunal och landstingskommunal

omfattaråren 1987 1992. Materialet totaltSigtuna kommuner -
dock inte helt oberoende varandra6434 observationer. Dessa är av

fall omfattar observerade videftersom de i del personeren samma
tillfällen.två eller olikatre

förutom ålder, kön, civilständ och ensam/-Vid inventeringen noteras
vårdkonsumtionen antal veckotim. hemtjänst/hem-sarnboende också

ålderdomshem/gruppboende ellerboende alt. plats påsjukvård i eget
vårdas påvårdberoendet. Personersjukhem/långvârdssjukhus samt som

betecknas härvid samboende desjukhern/lângvårdssjukhus äromsom
gifta, ensarnboende.armars som

skillnadundvika för i nomrkostnadantagande införts för alltAnm. Detta har att stor
institutionsboendei FoB klassasoch samboende.Genommellan ensamboende att som

blirnormkostnad i allt för hög grad styrdensamboendeskulle kommunens avannars
strider grundprin-instititutionsplatser finns i kommunen, vilketmångahur motsom

innebärcipen inte vårdutbudet nomrkostnaden.Metodenlåtavårdbehovetochatt styra
viss helt eliminera denna borde motsvarandeändå sådan påverkan. För att enen

korrektion FoB-uppgiftema kommun.göras av per

ÃSIM-undersökningen index SUM2,Vârdberoendet i ettgenomanges
vårdberoendevariablemasamrnanläggning de femskapas avsom genom -

dementfunktionsfömiåga, rörelsehinder, inkontinens, otrygghet samt
ingetskala från O till 15, där 0 betecknarbeteende. Detta ger en

vârdberoende.vârdberoende och maximalt15
ÄSIM-materialet har fördelningen på vârdberoendeMed hjälp av -

Vârdberoendeindex SUM2 bestämtsuttryckt i angivetmått ovan per-
och kön ensam/samboende. Utgåendeåldersgrupp tioårsgrupper samt

Solna/Sigtuna enligt F0B70/9Oifrån socio-ekonomiska fördelningen iden
förappendix redovisade sarmolikhetema ohälsaapplicerad på de i 1 per

därefter fördelningen ULF-ohälsogruppersocio-ekonornisk hargrupp
ålder/tioårsgrupper,motsvarande delgrupper kön ochberäknats för

sarn/ensamboende.
ÄSIM tillenligt har därigenom kunnatVârdberoendeindex översättas

ULF-undersökningen under antagandet högreohälsogrupp enligt att en
ÄSIM innebär grad ohälsavârdberoende enligt också högregrad avav

fall detta inneburitenlig jfr figur nedan. I deULF 4.1 att ettsom
de motsvarandefallit på två ULF-ohälsogrupper harvårdberoendevärde

Beräkningen har gjorts för delgrupperproportionerna bestämts. samma
sedanNotering ohälsogrupp hari äldrebefolkningen. omsom ovan

ÄSIM-materialet, individnivå före-d förts in på iimputerats i v s -
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kommande fall slumpning enligt nänmda proportioner.genom ovan
Inverkan detta slumpförfarande på resultatet har och befunnitsprövatsav
obetydlig.

ÄSIMFigur 4.1 Jämförelse ULF vårdberoendeoch

15
14

ULF ohälsodq. 13 Vårdberoende index
12
11
10

svår ohälsa 9
8
7
6
5
4

3
måttligt svår ohälsa 2

lätt ohälsa l

full hälsa O

I har várdkonsumtionen andel hjälptagarenästa och genomsnittligsteg
tilldelning hemtjänst/hemsjukvård andel i ålderdomshemsamtav resp.
långvård bestämts ULF-ohälsogrupp för varje delgrupp ålder, kön,per
ensam/samboende i befolkningen.

ÄSIMEtt problem i sammanhanget vårdberoendemätningenär iatt
endast omfattar de får vård och kommunens försorg.som omsorg genom
Förfarandet kräver därför på något kan skattasätt vårdbe-att man
roendefördelningen för icke-vårdtagare.även Två olika metoder har
tillämpats för detta dels direkt metod och dels indirekt.en en-

Den direkta metoden utnyttjar resultatet direkt mätningav en av
vârdberoendet för boende hjälp i serviceboende. Vid den andrautan
erhålles fördelningen på vårdberoendeindex för icke-vårdtagare genom
extrapolation med hjälp regression utgående från tilldelningenav av
hemhjälp vecka, d vårdberoendefördelningen för de har Oper sv som
tim. hjälp vecka extrapoleras från fördelningen för de har l,2,3per som

timmar vecka. Metoderna ganska olika resultat vad beträffarper ger
SUM2-fördelningen för de vårdtagare medelvärdetärsom av-
vârdberoendeindex för samtliga blir i det första fallet 0.61 enbart Solna
och i det andra för1.71 Solna och 1.64 för Sigtuna. Skillnaden mellan
metoderna naturlig med hänsyn till hjälpbehov hos iattsynes personer
serviceboende lättare torde uppmärksammas och leda till hjälpinsatser än
vad fallet för i vanligt boende.ärsom personer
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får betydelse föricke-vårdtagareVårdberoendefördelningen hos
påverkar "normalkonsumtio-så denstrukturindexberälcningen på sätt att

ULF-undersökningen. Skulle det finnasohälsograd enligtnen" storaper
d Solna/Sigtuna, di "baskommunen"icke-tillgodosedda vårdbehov v s

förhållandevissvår ohälsa, innebär dettamedmånga icke-vårdtagaresv
i sin tillohälsa. Detta ledermåttlig eller lättvårdtagare medfler tur att

blir mindre.graden ohälsavårdkonsumtion beroendeskillnaderna i av
det gäller vârdberoende-antagandedock valet närvisar sigDet att av

förliten betydelse be-har mycketicke-vårdtagarefördelningen för
kostnadsminskningberornomikostnaden. Dettaräkningen att enav

med svår ohälsavårdkonsumtion för uppvägsvid lägre av enpersoner
grad ohälsa ochmed mindre omvänt.ökning för demotsvarande av

ligger ungefärantagande gjorts,därförberäkningarna harI ett som
båda metoderna.erhålles med demittemellan de skattningar, som

för ochdensammaålder, mänberoFördelningen antas men varaav
fördelningenensamboende. Denför ochkvinnor antagnasamt sam-

visas också denjämförelsetabell nedan. Somframgår 4.1 motsvaran-av
fördelningen för vårdtagare.de

åldersgrupperför olikapå vårdberoendeindexFördelningTabell 4.1
Solna/Sigtuna, 1987-1992

VårdtagarevårdtagareVård- Icke
75-84 85-w85-w 65-7475-84beroende- 65-74

index

0,02 0,010,04 0,010,300,60O
0,13 0,070,120,32 0,410,201
0,20 0,130,32 0,190,220,112

0,16 0,15 0,120,150,093 0,05
0,110,14 0,110,050,03 0,044
0,100,09 0,080,020,01 0,025
0,080,09 0,070,01 0,010,006

0,25 0,370,00 0,190,000,007-
4,50 6,201,86 4,3035Medelvärde 0 74 1

vårdbe-antagandet det gälleri det valdakontroll rimligheten närEn
beräknafåricke-vårdtagareroendefördelningen för attgenomman

form kommu-får någonbasmaterialetbefolkningen iandelen avsomav
Tabell 4.2ohälsa enligt ULF.olika gradervård och vidnal avomsorg

uppdelatoch könåldersgruppvisar denna andelnedan samt sam-per
ensamboende.resp.
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Tabell 4.2 vårdtagareAndel i befolkningen ålderohälsogrupp, och kön samtper
ensamboende givet den vårdberoendefördelningenantagna forsam- ickeresp

vårdtagare
Solna/Sigtuna, procent

65-74 75-84 85-w
sam ensam sam ensam sam ensam

Män
Full hälsa 0,1 0,5 1,8 5,7 14,6 32,8
Lätt ohälsa 0,7 3,3 3,9 18,7 16,5 26 1
Måttlig ohälsa 3,3 21,8 11,7 39,1 23,0 40,9
Svår ohälsa 25,7 62,3 40,8 80,2 85,6 87 6

Kvinnor
Full hälsa 0,2 0,2 0,8 1,7 29,4 14,0
Lätt ohälsa 0,4 2,8 5,7 19,6 26,8 25,9
Måttlig ohälsa 3,2 24,6 13,0 39,8 85,7 54 8
Svår ohälsa 21,1 31 7 46,8 77 4 94,2 96,9

Som har anledning sig ökarvänta andelen vårdtagare starktattman
med växande grad ohälsa. De enda undantagen gäller de äldsta, därav
andelen sjunker något från full hälsa till lätt ohälsa. Detta kan bero att
andelen icke-vårdtagare med lågt vârdberoende underskattats i dessa
åldersgrupper. Avvikelsen torde dock inte ha någon praktiskstörre
betydelse.

Vidare kan konstatera andelen befolkningen, fårattman av som
kommunal vård och ökar med åldern graden ohälsa,oavsettomsorg, av
vilket säkert överensstämmer med det faktiska förhållandet. En högre
andel sarnboende fårän också hjälp med undantag för deensam- -
äldsta kvinnorna. Orsaken med säkerhetär skillnaden i tillgång till
informell För de äldsta kvinnorna saknar dock boendeformenomsorg.
betydelse härför.

ÄSIM-materialetMed ohälsofördelningen enligt ULF inlagd i på det
beskrivitssätt kan bestämma vårdkonsumtionen för varjesom ovan man

delgrupp ohälsogrupp. Härvid utgår alltså från vårdkonsumtio-per man
i Solna/Sigtuna år 1987 92 inklusive landstingets verksamhet.nen -

Denna i sin bestämdär vârdstrukturen i dessa båda kommuner.tur av
Tabell 4.3 nedan visar hur denna förhåller sig till riket uttryckt andelsom
hjälp/vårdtagare i olika vârdnivåer åldersgrupp innevånare. Vidper per
jämförelsen bör beakta Solna/Sigtunas behovsstruktur ocksåattman
avviker från riket framförallt socio-ekonomiskgenom en mer gynnsam-
struktur riksgenomsnittet.än
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antalSigtuna och riket,Solna,vårdkonsumtion iJämförelseTabell 4.3
åldersgruppinvånare ihjälp/vårdtagare respper

RiketSolnaSigtunaSolna +
Sigtuna

boendeHemhjälp i eget
timma/dagl

0,0490,0370,0420,03665-79 år
0,164 0,2050,2230,14980-w år

timmar/dag1-2
0,0090,0080,0090,00865-79 år
0,0510,0490,0700,044år80-w

timmar/dag2-
0,0090,0070,0050,00765-79 år
0,0580,0420,0480,040år80-w

Älderdønuhem/gruppbøende
0,0070,0060,0010,00765-79 år
0,0820,0710,0100,08780-w år

Långtidsvárd
0,0110,0070,0070,00765-79 år
0,0760,0550,0670,05280-w år

hjälp/vårdtagareSumma
0,0850,0650,0640,065år65-79
0,4720,3810,4180,37280-w år

invånarekostnadSammanvägd per
8 8546 4205 3276 70465-79 år

63 30449 743255909 4550år80-w

innebär deSolna/SigtunaanvändadettaAtt attsätt normsom
i äldrebefolk-delgrupperhålles inormkostnader resp.somper person

legat tillriksdataskulle blivitannorlunda denågotningen blir än om
fel låter sigStorleken dettanormkostnadsberälmingen.förgrund av

riksdata. Man börjämförbarasaknaseftersom detberäknas,svårligen
relativtanvändsendastnormkostnademahålla idock minnet ettatt som

ellerför lågtgenomgående liggernomtkostnademajfr nedan. Ommått
gällerrelativa position vadkommunensalltså detta intepåverkarför högt

innevånare.norrnkostnaden per
i Solna/Sigtuna harnormkostnademaförstuppstår härproblemEtt om

tilldelningenföljdför riket,struktur än attt avsom avexen annan
gällt fördeprinciperföljt andra äni dessa kommunervårdinsatser som

tillsannolikt med hänsynmindreförefaller dock attriket i övrigt. Detta
utveckling,äldrevårdensgällertendenser detgenerella när somsamma

och Sigtuna. Dettai Solnaobserverasockså har kunnatgällt för riket,
betydelsebegränsadintroducerasfel härigenom ärtalar för detatt avsom

felkällor.till andraförhållandeåtminstone i-
i Solnaantalet vårdtagaresammanhangetproblem i ärEtt attannat

slåGenomtotalt.2000litet ca/Sigtuna relativt attär sammanpersoner
dettadet klarterhållits,material ärinventeringar har attstörreett mentre

förekommervissaeftersomtredubblingegentliginnebärinte personeren
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i materialet två eller gånger med i huvudsak oförändrade data.tre
Speciellt för de minsta delgruppema de äldsta, samboendet ex-
kvinnorna kan därigenom slumpmässiga variationer i vårdkonsumtio--

inverka normkostnadstalen. Dessa variationer tenderar docknen att
utjämnas, delgruppemas normkostnader slåsnär till totalsamman en
normkostnad för kommunen. desto mindreInte torde det i högstavara

ÄSIM-grad önskvärt grundmaterialet efterhand utvidgasatt attgenom
mätningarna eller någon motsvarande systematisk behovsrelateradtyp av
konsumtionsmätning utsträcks till fler kommuner med olika struktur.

Väg "normalkonsumtionen" i olika várdformer enligtsamman ovan
med årskostnaden till normkostnad i delgruppen per person resp.
âldenkön ensam/samboende ohälsogrupp socio-samt per resp.
ekonomisk grupp.

Föjande riksgenomsnitt för kostnader har vidanvänts samman--
vägningen:

Social hemtjänst 8580:- âr och veckotimmeper
Ålderdomshem 2120002- årper
Gruppboende 2360002- årper
Långtidsvård 4200002- årper

Beräkna för varje kommun utgående ifrån antalet personer per-
socio-ekonomisk åldersgrupp, kön och ensam/samboende ochgrupp,
normkostnaden för enligt kommunens "normkost-resp. grupp ovan -
nad

Med "normkostnaden" skall alltså förstås den årliga driftskostnaden för
äldreomsorgen givet riksgenomsnitt för kostnaden prestation i olikaper
vârdformer och konsumtion dessa i relation till kommunens be-av
hovsstruktur uttryckt antal åldersgrupp, kön, ensam/som personer per
samboende och ohälsogrupp. Fördelningen på ohälsogrupper härvidantas
bestämd den socio-ekonomiska strukturen.av

Resultat och kommentarer

Beräkningen för de olika delgruppema ålder, kön, sam/ensamboende av
normkostnaden och ohälsogrupp socioekonomiskper person resp. grupp
redovisas i tabellerna 4.4 och 4.5.

8 13-0415
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ålder könohälsogrupp, och4.4 Norrnkostnad samtTabell sam-person, perper
ensamboenderesp

85-w75-8465-74
ensamsam ensam samsam ensam

Män
800 2 793 3 64731 21452Full hälsa

288 425 780 9 45098 330 l 7 1ohälsa lLätt
107 29 836 9 400 27 09913 523 4Måttlig ohälsa 775

179 357 100 507 170 474912 59 563ohälsa 28 233 117Svår

Kvinnor
r 713 4 290 4 2379 215hälsa 70Full

892 11 091 10 747681 1 002 5ohälsa 116Lätt
16 250 41 492 45 6214 929 3 745Måttlig 637ohälsa

144 084 216 606 242 70659 735 64 98724 210Svår ohälsa

åldersocioekonomisk och könTabell 4.5 Normkostnad grupp,person, perper
ensamboendesamt sam- resp

85-w75-8465-74
sam ensam sam ensamsam ensam

Män
968 261 61 336 38 820 77 520051 22 15facklärd arb. 4

56 601 38 820 77 52022 841 14 383Facklärd 4 019arb.
40 651 38 820 77 520661 9 881tjm. 1 860 11Lägre
29 844 38 820 77 5209 310 6 822Ovriga tjm. 1 489

Kvinnor
819 89 712 110 293232 15 168 43facklärd arb. 3 336 11

40 500 89 712 110 293018 14 329Facklärd arb. 3 257 11
29314 123 42 035 89 712 110tjm. 423 8 238Lägre 2

816 33 365 89 712 110 293Ovriga tjm. 7 743 102 275

snabbtnormkostnaden stigerframgår tabell 4.4Det att personperav
vilketför kvinnor förmed åldern. i allmänhet högreDen än män,är

tillgång pá informell Dettaframförallt avspeglar skillnaden i omsorg. -
skillnadernaohälsoskillnadema förklarar också itillsammans med -

mellan och ensamboende.normkostnad sam-per person
skillnaderna kunde med hänsynsocio-ekonomiskaDe är väntasom man

för äldre. Skillnaderna mellanohälsosiffrorna förtill större änyngre
ochförhållandevis obetydligafacklärda och facklärda arbetare är

slåsskulle nackdel kunnatstörreutan samman.grupperna

med denför enskilda kommuner5 Resultat
föreslagna metodiken

spännvidden i normkostnadtabell 4.5 framgår ärAv att per person
facklärda arbetare och övrigaavsevärd mellan ytterlighetsgruppema

för för kvinnor.tjänstemän. gäller i utsträckningDet män änstörre
oftast högre, förNormkostnaden för ensamboende högre, avsevärt änär

med beräknade normkostnademasarnboende. Utfallet kommun de perper
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ålder, kön och socio-ekonomisk hur dennaavgörsgrupp av samman-
sättning i den enskilda kommunen.utser

Som beskrivits framtagnai avsnitt 4 har den normkostnaden per person
socioekonomisk ålder för beräkna normkost-använtsetc attper grupp, en

nad för äldreomsorgen kommun utifrån antalet i de olikaper personer
i kommun. Resultatet normkostnadsberäkningarnagrupperna resp av per

kommun redovisas i appendix förutom2. Här den totala nomtkost-anges
naden också kostnaden år65 invånare totalt.överper person resp per
Norrnkostnaden årinvånare 65 kan mått påöver ettper ses som
struktureffekten inom äldregruppen. Den andra siffran måttettger
kommunens totala äldreomsorgsbehov i förhållande till befolknings-
storleken.

Den genomsnittliga beräknade normkostnaden invånare 65 åröverper
22536 kr och varierar mellan 16784 och 26013 kronor, dvsär med drygt

9000 %.kr 55

Tabell invånare5.1 Beräknad normkostnad för äldreomsorg per

Kommungrupp 65-w år Totalt

Storstäder 24 586 5 077
Förorter 20 108 2 319
Större städer 22 267 3 808
Medelstora städer 22 112 4 164
Bruksorter 22 386 4 071
Normalkommuner 22 578 4 379
Glesbygdskommuner 21 792 5 102
Landsbygdskommuner 22 548 4 637
Riket 22 536 4 042

Utöver den socioekonomiska strukturen och graden ensamboende fårav
uppenbarligen den interna ålders- och könsfördelningen inom äldregrup-

kraftigt genomslag på resultatet. storstäderna får den högstaettpen
normkostnaden 65 år. Det storstädemas mycket högaöver ärper person
andel äldre ensamstående kvinnor slår igenom. Andelen kvinnorsom

80 âröver högre i storstäderna i någonär kommungrupp.än annan
ÄldreMännen ligger däremot rikets fördelning.mycket ensamståen-nära

de kvinnor samtidigt den har de högstaär normkostnadema.grupp som
Variationerna mellan övriga kommungrupper förvånansvärt små,är
endast några hundra kronor invånare. Enda undantaget för-ärper
ortskommunema, har den klart lägsta andelen såväl äldresom som
ensamboende. Andelen äldre pensionärer där särskilt låg.är Mest
anmärkningsvärd glesbygdskommunemas låga nomikostnad. Andelenär

65 år högreöver i någon kommungmpp,är de äldresän annan men
Överrepresentation kraftigt koncentrerad till deär och därmedyngre
mindre kostsamma pensionärerna. förhållandeDetta drar glesbygd-ner
skommunemas beräknade genomsnittskostnad 65 år. Omöverper person

däremot slår den totala norrnkostnaden på hela befolkningenutman
hamnar glesbygdskommunema följdahögst storstäderna.tätt av
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strukturen på normkostnadenInverkan den socio-ekonomiska harav
den motsvarande normkostnaden beräknatsstuderats särskilt attgenom

för fall socio-ekonmiska indelning likadet då alla kommuner getts samma
avvikelser uppåt d lägre normkost-med riksgenomsnittet. Detta ger v s-

i beaktandenad kommunens socio-ekonomiska struktur på inär tas -
fall innevånare 65 år Danderyd, Lidingö,vissa 4000 5000:-per över-

nedåt inte fullt likaVellinge, Lomma. Avvikelseman är änstor mer-
Munkfors 2445:-, Grums 21052000:- för Malmö 2051 :-, :-,noteras

Även2906:- och Jokkmokk 2540:-.Ljusnarsberg 2l03:-, Norberg
positivt bidrag till normkostnaden denövriga storstäder erhåller genom

socio-ekonomiska Stockholm +1442:-och Göteborgstrukturen +-
1288:-.

påInverkan ålder- och könsfördelningen normkostnaden kanav
normkostnaden invånarestuderas vidare delarattgenom man upp per

Figur65 år på åldersgrupp och kön. 5 visarkomponenteröver per
sådan uppdelning genomsnitt kommungrupp.resultatet perav en som

samtliga fall huvuddelen bidraget frånSom figuren kommer isynes avav
kvinnor år. Bidraget från dessa kvinnor högst i75 äröver storstä-som

från åldersgrupper varierar relativt starktderna. Bidraget imän yngre
mellan i glesbygdskommunerna.kommungruppema och högstär

från åldersgrupper tillFigur 5.1 Bidrag olika och kön normkostnaden per
invånare åröver 65

25000 -

20000 -

15000

10000-

5000 -
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6 Jämförelse mellan beräknat behov äldreomsorgav
och faktiskt utnyttjande och konsumtion

Syftet med den använda metodiken framhállitsär i inledningen intesom
i första hand försöka förklara de skillnaderatt finns mellansom
kommuner i dagsläget vad gäller utnyttjande eller kostnader förav
äldreomsorgen. Syftet iställetär pröva metod beräkna skillnaderatt atten
i behov äldreomsorg mellan kommuner. Det emellertidärav stortav
intresse försöka jämföra utfallet med hur äldreomsorgenatt faktiskt
utnyttjas. dettal avsnitt ska vi ställa den beräknade normkostnaden per
kommun ytterligare andra schablonmässigamot tre metodermer att
beräkna motsvarande kostnad. Dessutom jämförelsegörs med deen
faktiska kostnaderna kommun inkl äldrereformen.per

För få jämförbara kostnader har den beräknadeatt nomikostnaden
räknats med 18 %.upp ca

Följande metoder har använts:

1 Kostnaderna har beräknats utifrån det faktiska utnyttjandet per
kommun ålderdomshem, långtidsvârd, gruppboende socialav samt
hemtjänst. Samma riksgenomssnittliga kostnader tjänst iper som
normkostnadsberäkningen har Denna beräkninganvänts. motsvarar
konsumtionsberäkningen i avsnitt 2.

2 Kostnaden har beräknats utifrån kommuns faktiska älders- ochresp
könsfördelning, där den använda kostnaden kön- och åldersgruppper
schablonmässigt beräknats efter hur de olika tjänsterna utnyttjas på
riksnivâ. Samma kostnader tjänst har använts.per som ovan

3 Kostnaden har beräknats i metod har kompletterats medsom men
den beräknade kostnaden för kvinnoratt män multiplicerats medresp

kommuns ensamboendeindex för kvinnormän âr.över 75resp resp
4 Till den faktiskt redovisade kostnaden kommun har lagts regle-per

ringssumman kommun till följd äldrereforrnen from 1992.per av
Kostnaden har därefter reducerats med den genomsnittliga kost-
naderna för handikappomsorg och färdtjänst.

9 13-0415



1993:53SOUBilaga 4230

alternativ,enligt olikafor äldreomsorgkostnader6.1 BeräknadeFigur
årkr/inv 65-w

kostnadKonsumtion,
ålderKön,

40000 1 ensamboendeålder,Kön,
Normkostnod

kostnadRedovisod
30000 -

20000

10000 -

nivå,välkanskekommungrupperjämförelse mellan ärEn grov menen
kan konstateraförsta ärDetindikationer.allt vissa attbör mantrots ge
redovisade kostnaderochkonsumtionfaktiskutifrånkostnaderberäknade

förorter.storstäder och FörUndantagenganska väl. äröverensstämmer
ochosäkertkostnadsunderlagettidigarestorstäderna nämntsär mersom

schablonmässigadenförmodligen påskillnadenberorför förorterna att
Stockholms länförblivit Ifärdtjänstenförkostnadsreduktionen stor.

verksamhet.för dennalandstigetsvarar
i altemati-nivåpåstorstäderna liggerförNormkostnaden somsamma

ålder antaletdetbeaktas. Detensamboende ärochdär kön, storavet
Såvälnormkostnaden.påslår igenomensamstående kvinnoräldre som

övriga metoderberäknade enligtkostnaderkostnaderredovisade som
inom äldreomsorgeninsatserna ärtyda påkanlägre. Detligger att

behoven.förhållande tilleftersatta i

intetill ensamboendethänsyn ärförmetodenframhållasAnm. Det bör att taatt
inte kan dra slutsatsennormkostnadsberäkningen,varföri attdensamma mansom socioekonomiskaskulle bero på denenbartbåda metoderdessaskillnaden mellan

strukturen.

konsumtionskostnadema och deliggerglesbygdskommunernaFör
övriga beräknings-nivå. Förungefärpåkostnadernaredovisade samma

%år 15-20 lägre. Av65kostnaderna övermetoder ligger personper
i ohälsa. Iskillnaderregionaladet finnsframgåravsnitt 3 att norra
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glesbygden förekomstenär ohälsa för män istörre andraän regioner.av
I de här redovisade beräkningarna har dock inga regionala skillnader i
ohälsa beaktats de faller till följdutom skillnader i kön,ut ålder,som av
ensam/samboende och fördelning på socio-ekonomiska Omgrupper.
sådana skillnader finns har de dock inte fått något större genomslag i
nomikostnadsberäkningen eftersom den på kommungruppsnivå ger
ungefär resultat kön- och åldersberäkning.samma För vissasom en ren
kommuner i blir emellertid normkostnaden till 10 % högregruppen upp

den socio-ekonomiska strukturenatt beaktas.genom

7 Slutsatser den föreslagna metodikenom

Beräkningen normkostnaden för äldreomsorgen enligt denav ovan
beskrivna metodiken försökutgör bestämma såett långt möjligtatt ett
objektivt mått på den årliga kostnaden för tillgodose behovetatt av
äldreomsorg i kommunen på ambitionsnivå riksgenom-en motsvararsom
snittet. Måttet relativt.är Det måste påpekats räknas medsom ovan upp

för kommunerna faktor fören den faktiskaattgemensam motsvara
kostnaden. Måttet mäste vidare korrigeras för vissa tjänster intesom
ingått i kostnadsberäkningen framförallt färdtjänsten. Eftersom måttet-
förutsätter kostnad prestation i alla kommuner måstesamma detper
vidare korrigeras för strukturella faktorer påverkar denna kostnad,som

förhöjda lokal- ellert transportkostnader på grundex klimat ellerav
gleshet.

En jämförelse mellan den uppräknade normkostnaden och kostnaden
beräknad utgående ifrån den faktiska konsumtionen i kommunen med

kostnad prestation jfr visarovan relativtsamma avvikelserper stora -framförallt för glesbygdskommuner. Detta kan ha flera orsaker. Som
påpekats det knappastär möjligt absolutovan att detnärange en norm
gäller behovet äldreomsorg i befolkning. Det oundvikligtärav en att
tillgängliga kommer spela in på behovsbedömningen.attresurser

Normkostnaden utgår här från situationen i de två kommuner Solna-och Sigtuna legat till grund för konsumtionsberäkningen.som Upp--
räkningen gör kostnaden kommeratt riksgenomsnitt.att Imot ettsvara
kommuner där olika skäl har haft tillgång tillman av änmer resurser
riksgenomsnittet finns det anledning förvänta sig behovsbe-att att
dörrmingen varit ochgenerös till följd härav den beräknadeattmer
kostnaden för den faktiska konsumtionen blivit högre. Omvänt har
kommuner med relativt knappa tvingatssett restriktiva.resurser vara mer
Deras konsumtionsrelaterade kostnad blir då motsvarande lägre.

Ovanstående förutsätter givetvis nomikostnadenresonemang att
verkligen fångar in skillnader i behoven på adekvat sätt.ettav omsorg
Vissa felkällor bör här lyftas fram. Som nämndes kan det ocksåovan
finnas andra strukturella faktorer ålder, kön,än sam/ensamboende och
socio-ekonornisk förklarar förekomsten ohälsa. Engrupp sådansom av
faktor är region, där regressionsanalysen visst utslag dockettger som
bedömts mindre betydelse. Självfallet kan det också förekommavara av
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viss industriförekomstenberoendehälsoskillnaderlokala t avrent ex
Svårighetenspeciella kostvanormiljöpåverkan, att taeller etc.annan

sammanhän-behovsberäkningförhållanden ilokalatill sådanahänsyn en
statistiskt kunnalitet förblirunderlagetmedväsentligen attattger

överhuvudtagetskallkonstateradärförtvingassäkerställas. Man att man
utgåendemåste den skeresursfördelningbehovsbaseradförsöka göra en

ohälsan kansamband med mätasantalbegränsatifrån parametrar,ett vars
tillförlitligtpå sätt.ett

till informelltillgångenslagfelkällaEn omsorg,avsersammaavannan
elleranhöriga,närståendehjälp frånstöd ochd genomgrannarsv --
indelningenberäkningenvidtill dettaHänsynideella insatser. tas genom

ålder, kön ochförsta handidelgrupper,äldrebefolkningen i ensam-av
påverkar deninformelltillTillgångensamboende.eller pro-omsorg

Så fårkommunalbehovetbedömningenfessionella omsorg.avav
blirsamboende. Dei hemmethjälp änensamboendeexempelvis mer

institutionsvård.föremål försarnboendeutsträckning änockså i större
gruppindel-valdadenförutsättsnormkostnadenberäkningenVid attav

vid giventilldelningenför bestämmatillräckligningen är att omsorgav
Även förekomma.skillnaderoch lokalaregionaladockhär kanohälsa.

förvärvsfrekvensen,den kvinnligaexempelroll tillspelarFaktorer ärsom
lokalapåanhörigaeller andrabarn ort,förekomsten sammavuxnaav

avspeglardataunderlagetanvändafrivilligarbete Dettraditioner etc..av
kunnaönskvärthärDetföronskommuner.i två attförhållandena vore

olikamedjämförelser kommunerbredda underlaget typer.avgenom
på två datamate-byggernormkostnadenberäkningenMetodiken för av

befolkningsfaktorersolikaförULF-undersökningenrial att ange- ÄSIM-materialet för kopplaochohälsasamband med förekomsten attav
tillinformelltilltillgångenförening mediohälsadenna omsorg --

förkritiserasmaterialen kanBådaäldreomsorg. attkonsumtionen varaav
endastbristen detdendessutomULF-materialet harminsta laget. atti

mycketutvinna såsyfteoch 84 år. Imellan 65individeromfattar att som
ålders-samtligadetta tillutsträckasamtidigtmaterialet ochmöjligt ur

medoch extrapoleratsfrekvenstal utjämnatsobserveradehargrupper
erhålleshärigenomavvikelserregression. Delogistiskhjälp somav

i appendixredovisatsvärden harutjämnadeochobserverademellan
och detrelativtfalli vissa äravvikelsemaframgår här storaDet att

år85för ärvärdena överextrapoleradedebedömasmåste personeratt
har de socio-skulldenosäkerhet. Förrelativtmedbehäftade stor

för denna ålders-slagitsohälsovärdenekonomiska sammangruppemas
beräknadeför denåterstående osäkerhetendenBetydelsen avgrupp.

Beräkningenalltföremellertid intenormkostnaden behöver stor. avvara
antal 48sammanläggningsker stortnomikostnaden ettavgenom

osystematiskaochbefolkningsgruppernaolikadeavseendekomponenter
därförkommerenskilda komponenternaför de attskattningarnafel i
högeligenfår detmindredestosig. Intejämnatendera ansesutatt

för andrasåväländamålför dettaönskvärt resurs-avsersomsom-
tillsuccessivt byggsULF-undersökningarna uti vårdenfördelning att-
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material och breddas tillstörre omfattaäven de äldsta åldersgrupp-att
erna.

Det andra datamaterialet, erhållits antal inventeringarettsom genom
ÄSIM-metoden,äldreomsorgen i Solna och Sigtuna kommuner enligtav

också begränsadär omfattning. blirDetta problem framförallt närettav
det gäller institutionsvård för med lågt utnyttjande sådan. Detgrupper av
kan här i vissa fall sig fåtal individerröra i materialet ochettom
normkostnaden för ifråga kommer då starkt påverkasattgruppen av

Ävenslumpmässiga variationer vårdutnyttjandet.i i detta fall reduceras
dock betydelsen problemet bidraget till den sammanlagdaattav genom
normkostnaden från ifråga kommer bli litet och osäkerhetenattgruppen
i skattningen därmed tämligen betydelselös.

ÄSIM-materialetAndra brister i kan ha betydelse.större Det är
ofrånkomligt materialet lokalt begränsat ochär påverkat denatt av
vårdstruktur och fördelningsnormerde varit rådande i de tvåsom
kommunerna. Vidare självfalletdetär brist mätningen endastatten
omfattar vårdtagare olika analyser visat inverkanäven fel iattom av
skattningen ohälsan/vårdberoendet hos de får kommunalav som

mindre betydelse förär den relativa storleken normkost-omsorg av av
naden.

ÄSIM-Metodiken för översättning ULF-undersökningens ohälsa tillav
mätningens vårdberoende kan givetvis också ifrågasättas. Exempelvis är
det osannolikt de två skalorna fullständigtär korrelerade på detatt sätt

antagits vid översättningen. Betydelsen härav för resultatet tordesom
dock förhållandevis liten eftersom den övervägande delenvara av
vårdkonsumtionen faller inom befolkningen, i allmänheten grupp av som

betydligtär mindre med svårän ohälsa åtminstone i åldrarnagruppen -
under 85 år. Ohälsomåtten behöver därför helt samstämmiga.vara
För felet skall måttligt räcker det med kan deatt att anta attvara man

ÄSIMmed mycket vårdberoende enligt skulle klassas ULFstort av som
tillhörande med svår ohälsa.gruppen

Även sålunda bör kunna de fel i den sammanlagdaanta attom man
ÄSIM-relativa normkostnaden, förs in begränsningarna isom genom

materialet, måttliga såär kvarstår dock det i hög grad önskvärtatt vore
detta materialäven breddas så det omfattar flera kommuneratt medatt

olika struktur mätningarna utsträcks på stickprovsbasis tillsamt att även
icke-vårdtagare. I samband härmed borde i så fall också prövaman
samstämmigheten mellan ohälso- och vårdberoendemâtten attgenom
ställa ULF-frågoma på material.samma

Vid fortlöpande användning den i denna förslagnaen rapportav
metoden för behovsrelaterad beräkning strukturkostnadsutjämningenav
för äldreomsorgen krävs i första hand det fortsatta Folk- ochgörsatt
Bostadsräkningar enligt tidigare schema, d femte år, eftersomvartsv
detta den enda tillgängligaär källan för fördelning befolkningenav
sam/ensamboende socio-ekonomiska Vid årligsamt grupper. en
revidering norrnkostnaden får därvid utnyttja denna fördelningav man
enligt FoB och tillämpa den på den aktuella befolkningensenaste per
ålder och kön. Med hänsyn till hälsotillståndet hos de äldre förändrasatt
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avseende de äldresULF-undersökningarnadet vidaretiden krävsöver att
hand till omfattai förstahelst utvidgas ävenfortsätter ochohälsa att-

är.85överpersoner
ÄvenÄSIM-mätningama och kommuner.Solna Sigtunaårligen igörs

metodiken förför tillämpauttryckt intresseharandra kommuner att
sammanhanget härväsentliga iDet äruppföljning äldreomsorgen.av

det skertillämpasmetodexakt vilkendock inte att systema-utan ensom
ohälsa eller vårdberoendevârdkonsumtion ochsamtidig mätningtisk, av

ULF-undersökningen.relateras tillmätningen kandensamt att senare
mätningen också utsträcksdärvid önskvärtframhâllits detSom är attovan

närvarande får vård.fördemomfatta stickprovtill ettatt somav
mätningarför de särskildafaller väl inomdetta slagMätningar ramenav

avseendeförslâs utredningenurvalsbasispâvårdbehov avsomav mm
informationsstruktursocialtjänstens .

för rutin-bearbetningar krävsgenomföra deförAnsvaret att som en
beräkningsmodellen kan lämpligenföreslagnamässig tilämpning denav

Kommunförbundetmedi samverkanSocialstyrelsenåläggas
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Appendix 1.1

Samboende

Ålder Andelen Antal Prognos för andelen
måttlig måttlig

svår svår lätt full svår svår lätt full
ohälsa ohälsa ohälsa hälsa ohälsa ohälsa ohälsa hälsa

Ej facklärda arbetare: Kvinnor
65 69 11,5 23,4 42,0 23,1 381 11,3 20,9 41,9 25,9-70 74 16,8 20,5 42,1 20,5 297 14,9 23,9 40,0 21,2-75 79 18,4 30,4 34,6 16,6 217 19,3 28,1 35,9 16,6-80 84 25,2 38,3 24,3 12,1 107 24,1 33,6 29,9 12,4-85 89 28,7 40,1 22,6 8,6- - - - - -90 94 32,1 47,1 15,4 5,5- - - - -
Ej facklärda arbetare: Män
65 69 26,3 32,5 31,6 228 11,6 24,7 35,9 27,8- ,70 74 16,9 26,4 39,4 17,3 254 15,8 26,4 34,4 23,4-75 79 24,5 30,4 24,0 21,1 204 21,0 29,2 30,9 18,9-80 84 24,5 28,4 32,4 14,7 102 27,0 32,7 25,8 14,5-85 89 33,2 36,7 19,7 10,4- - - - - -90 94 38,5 40,9 13,6 6,9- - - - - -
Facklärda arbetare: Kvinnor
65 69 14,5 24,2 32,3 29,0 62 11,2 25,8 35,1 27,9-70 74 10,0 28,3 31,7 30,0 60 14,1 28,5 33,0 24,4-75 79 16,3 34,9 25,6 23,3 43 17,6 32,4 29,3 20,7-80 84 21,9 34,4 34,4 9,4 32 21,2 37,8 24,3 16,7-85 89 24,6 44,2 18,4 12,7- - - - - -90 94 27,0 51,4 12,7 8,9- - - - - -
Facklärda arbetare: Män
65 69 9,9 26,1 41,6 22,4 161 11,6 22,1 40,0 26,3-70 74 14,0 20,4 41,4 24,2 157 15,2 22,9 38,0 23,9-75 79 15,9 22,1 34,5 27,4 113 19,7 24,8 34,3 21,2-80 84 36,8 26,5 20,6 16,2 68 25,0 27,8 29,2 18,1-85 89 30,8 31,5 23,1 14,6- - - - - -90 94 36,3 36,0 16,7 11,0- - - - - -
Företagare: Kvinnor
65 69 16,7 47,2 36,1 36 7,6 18,7 40,1 33,5- -70 74 14,3 21,4 46,4 17,9 28 12,7 20,0 39,6 27,7-75 79 21,7 21,7 34,8 21,7 23 20,6 21,7 36,2 21,6-80 84 44,4 11,1 33,3 11,1 9 31,4 23,2 23,9 15,5-85 89 44,1 24,0 21,8 10,1- - - - - -90 94 56,5 23,8 13,8 5,8- - - - - -
Företagare: Män
65 69 10,2 17,3 31,6 40,8 98 6,7 19,9 39,3 34,1-70 74 10,5 23,3 39,5 26,7 86 11,6 20,0 39,2 29,2-75 79 17,2 15,5 43,1 24,1 58 19,6 20,5 36,3 23,7-80 84 28,9 21,1 28,9 21,1 38 31,0 20,8 30,4 17,8-85 89 45,2 20,4 22,4 12,0- - - - - -90 94 59 6 19,0 14,3 7 2- - - - - -
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Ålder Antal Prognosför andelenAndelen
måttligmåttlig

fullsvår svår lättfullsvår lättsvår
hälsaohälsa ohälsa ohälsahälsaohälsaohälsa ohälsa

KvinnorLägre tjänstemän:
38,6 36,3184 7,6 17,433,717,9 41,36 - , 18,8 40,5 28,911,831,6 11414,9 41,212,370 74- 39,7 22,073 17,7 20,730,117,8 42,59,675 79- 22,9 35,7 15,733 25,736,4 18,218,284 27,380 - 10,429,235,2 25,38985 - ----- 6,345,0 27,4 21,490 94 ---- --

MänLägre dänstemän:
17,3 41,1 37,1217 4,641,9 35,518,069 4,665 - 30,917,8 43,9153 7,435,319,0 40,55,270 74- 44,4 24,9116 11,8 18,925,017,2 49,18,675 79- 42,0 19,243 18,3 20,514,032,630,2 23,380 84- 36,4 13,827,3 22,585 89 ---- -- 9,224,2 28,438,29490 - --- --

KvinnorOvriga tjänstemän:
30,8 47,813,855,0 20 7,520,010,0 15,065 69- 33,2 37,910,4 18,544,0 2540,08,0 8,070 74- 33,0 28,213,8 25,028,6 728,6 42,975 79 -- 29,7 19,517,3 33,612,5 837,537,5 12,580 84- 23,7 12,220,1 44,08985 --- --- 16,6 6,855,121,490 94 -----

tjänstemän: MänOvriga
49,910,6 35,646,9 81 3,937,04,9 11,16 9- 41,513,6 39,249,0 51 5,711,8 33,35,970 74- 33,218,0 40,740 8,140,0 32,517,579 10,075 - 25,324,2 39,324 11,120,841,7 33,384 4,280 - 18,032,7 34,714,785 89 - --- -- 11,643,1 27,318,090 94 - --- --

SAMTLIGA Kvinnor
9,730,1 36,5 23,685 89 -- -- -- 16,4 6,142,235,290 94 - --- --

SAMTLIGA Män
13,130,0 25,731,285 89 -- --- - 8,933,6 18,838,790 94 - -- -- -

prediceradegenomsnittet olika värden.viktade desannolikhetema deskattadeDe är gruppemasav
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Appendix 1.2

Ensamboende

Ålder Antal Prognos för andelenAndelen

måttlig måttlig
full svår svår lätt fullsvâr lättsvår

ohälsaohälsa ohälsa hälsa ohälsa ohälsa hälsaohälsa

facklärda arbetare: Kvinnor
19,3 39,8 28,1 171 14,1 20,8 39,7 25,465 69 12,9- 261 18,4 23,6 20,623,4 39,8 21,5 37,570 74 15,3- 18,6 290 23,5 27,4 33,2 16,026,9 29,075 79 25,5- 252 28,9 32,2 27,280 28,2 30,2 30,6 11,1 11,784- 33 9 37,8 20,3 8,085 89 - - -- - - 37 4 43,9 13,6 5,090 94 - - -- -

facklärda arbetare: Män
89 33,914,6 36,0 33,7 14,5 24,5 27,26 15,7- 30,6 22,2 72 19,4 26,0 32 0 22,670 19,4 27,874- 18,027,0 11,2 89 25,4 28,2 28 475 79 25,8 36,0- 27,9 17,6 68 32,1 31,1 23,3 13,680 84 25,0 29,4- 38,7 34,3 17,4 9,685 89 - - -- - - 44,2 37,6 11,9 6,390 94 - -- - --

Fäcklärda arbetare: Kvinnor
13,9 25,7 33,1 27,328,6 25,0 28,6 2865 69 17,9- 20,0 40 28,0 30,8 23,722,5 30,0 17,470 74 27,5- 46 21,4 31,6 27 19,926,1 34,8 23,9 175 79 15,2- 7,3 25,6 36,4 22,2 15,980 22,0 48,8 22,0 4184- 29,3 42,1 16,7 11,985 89 - - -- - - 31,8 48,5 11,4 8,390 94 - - -- - -

Facklärda arbetare: Män
31,4 14,5 22,0 37,8 25,765 69 17,6 13,7 37,3 51- 34,6 15,4 52 18,7 22,6 35,5 23,270 21,2 28,874- 21,2 52 23,9 24,2 31 7 20,379 23,1 32,7 23,175 - 29,9 26,6 26,5 17,015,8 42,1 21,1 1980 84 21,1- 36,3 29,7 20,6 13,585 89 -- - - -- 33,3 14,6 1042,0 190 94 - - - -- -

Företagare: Kvinnor
18,9 38,3 33,340,0 30,0 20 9,665 69 10,0 20,0- 19,9 37,3 27,128,6 14,3 33,3 21 15,870 74 23,8- 21,0 33,3 20,614,8 40,7 22,2 27 25,075 79 22,2- 37,0 21,9 26,7 14,480 24,4 22,0 17,1 4184 36,6- 21,9 18,8 9,050,385 89 -- - -- - 62,4 21,0 11,6 5,190 94 - - -- - -

Företagare: Män
8 8,5 20,0 37,6 33,965 69 12,5 75,0 12,5- - 19,9 37,0 28,650,0 6,3 16 14,570 74 12,5 31,3- 23,8 20,0 33,5 22,735,3 11,8 1775 79 23,5 29,4- 36,6 19,7 27,2 16,580 84 17,6 17,6 23,5 1741,2- 51,4 18,6 19,3 10,885 89 - - -- - - 665 3 16,6 11,9 290 94 - -- - - -
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Ålder Andelen Antal Prognos för andelen
måttlig måttlig

svår svår lätt full svår svår lätt full
ohälsa ohälsa ohälsa hälsa ohälsa ohälsa ohälsa hälsa

Lägre tjänstemän: Kvinnor
65 69 9,6 17,5 31,6 41,2 114 9,6 17,5 36,9 36,0-70 74 16,1 23,7 38,7 21,5 93 14,7 18,7 38,3 28,4-75 79 26,9 19,4 34,3 19,4 108 21,7 20,2 36,8 21,2-80 84 29,4 25,9 32,9 11,8 85 30,8 22,0 32,5 14,8-85 89 41,0 23,6 25,8 9,5- - - - -90 94 51,1 24,9 18,4 5,6- - - - - -
Lägre tjänstemän: Män
65 69 10,4 12,5 43,8 33,3 48 5,8 17,6 39,5 37,1-70 74 11,4 20,5 31,8 36,4 44 9,3 17,9 42,0 30,7-75 79 17,6 14,7 52,9 14,7 34 14,7 18,8 42,0 24,5-80 84 10,5 21,1 42,1 26,3 19 22,5 20,1 38,9 18,5-85 89 32,6 21,4 32,9 13,0- - - - - -90 94 44,3 22,4 24,9 8,4- - - - -
Övriga tjänstemän: Kvinnor
6 18,8 37,5 43,8 16 9,4 13,9 29,4 47,3- -70 74 23,5 23,5 29,4 23,5 17 12,9 18,4 31,4 37,2-75 79 11,1 44,4 11,1 33,3 9 17,0 24,7 30,9 27,4-80 84 18,2 36,4 27,3 18,2 11 21,1 32,8 27,4 18,7-85 89 24,3 42,4 21,7 11,6- - - - - -90 94 25,6 52,8 15,1 6,5- - - - - -
Ovriga tjänstemän: Män
65 69 6,3 12,5 31,3 50,0 16 5,0 10,8 34,3 49,9-70 74 71,4 28,6 7 7,2 13,8 37,7 41,4- - -75 79 22,2 44,4 33,3 9 10,2 18,1 38,8 32,9- -80 84 23,1 46,2 30,8 13 13,9 24,1 37,1 24,8- -85 89 18,0 32,2 32,4 17,4- - - - - -90 94 21,8 41,9 25,2 11,1- - - - - -
SAMTLIGA Kvinnor
85 89 35,0 34,7 21,2 9,1- - - - - -90 94 40,1 39,8 14,5 5,6- - - - - -
SAMTLIGA Män
85 89 35,1 29,4 22,5 13,0- - - - - -90 94 43,5 32,5 16,1 8,0- - - - - -

De skattadesannolikheterna de viktade genomsnittet de olikaär prediceradevärden.av gruppernas
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2Append1x

Andellnvåuarel Normkostnad lör Index lörLån Kommun av
normkostnad totala antalet1990 äldreomsorgkommunen

invånareinvånare 65-w totaltår65-w totalt per
65-wmellan65-w totalt

523 0,89 0,37 7,719688 15 299 68 490AB Botkyrka
0,97 0,97 18,821422 4 0305 260 27962AB Danderyd

0,44 9,419543 1842 0,89773 18807AB Ekerö 1
0,89 0,37 7,819626 15294 877 62 596HaningeAB

9,62 0,96 0,49785 21 119 0307 094 73AB Huddinge

0,38 9,217 109 571 0,78168 56 270 1Järfälla 5AB
0,87 0,87 18,919243 3 6347 38 335239AB Lidingö

0,65 12,72 692 0,9663 959 21 2708 095AB Nacka
1,08 1,09 19,1746 4 533802 46 109 23Norrtälje 8AB

14,71,02 0,8022 552 3 31322005Nynäshamn 3 233AB
7,4737 1,07 0,4223629 l914 12434AB Salem

0,50 9,72 057 0,9731 427 21 2833 038AB Sigtuna
0,94 0,56 11,220 639 2 322772 51 314Sollentuna 5AB

1,05 21,2355 0,93718 20 499 410988 51AB Solna
1,17 1,33 21,325 902 5 519745 674680AB Stockholm 143

1,01 18,6542 4 190 1,025 816 31 292 22AB Sundbyberg
0,69 13,0862 1,00596 21 975 2Södertälje 10627 81AB

0,81 0,33 7,717808 13642 598 33 930AB Tyresö
10,80,88 0,50595 19438 2 0916 089 56AB Täby
7,5467 0,89 0,35151 19516 1Upplands-Bro 1515 20AB

0,88 0,38 8,019512 1 5682 886 35 919AB Upplands-Väsby
9,0937 0,98 0,47086 21 639 1l 977 22AB Vallentuna

0,85 0,66 14,5832 2 734981 6 756 18AB Vaxholm
10,50,94 0,52030 20 743 2 178313 22AB Värmdö 2

Österåker 0,36 7,4400 502 0,9330 143 20 12 220AB

1,08 0,99 17,123 889 4 0915 968 34 845C Enköping
6,1149 0,85 0,2815 156 18779 1927C Håbo

1,35 22,5920 5 608 1,13510 20 042 24C Tierp 4
0,82 13,924 449 3 397 1,1123 167260C Uppsala 241

Älvkarleby 20,91,26271 25 082 5 251 1,141941 9C
Östhammar 17,2312 1,14 1,04929 25041 43 776 21C

18,1300 1,08 1,0489 751 23764 416238D Eskilstuna
1,13 19,124 435 4 676 1,11321 17354D Flen 3
1,17 20,024 206 852 1,10564 32 748 4Katrineholm 6D

17,9215 1,07 1,0123 564 4795 65 944D Nyköping 11

14,71,00 0,7822 048 3 235913 130401D Oxelösund
17,71,06 0,9923 295 4 116733 26 7894D Strängnäs

1,13 18,8681 1,139 920 24 897 41865D Vingåker
1,27 20,8267 1,15675 25 265 5183 51E Boxholm
1,07 18,024 814 4 461 1,1323 310Finspång 4 191E
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Genomsnittskostnad
årår år 85-w65-74 75-84

Män Kvinnor Män KvinnorMän Kvinnor

10796821727 42 008 61 9596 220 5 973
54630 10653315075 37 2823 417 4 743

177 39457 59700 107050950 5099 224
10784542 523 64 4126 180 6 122 26288
107122443 58 3315898 5 666 22453 41

656 10749520070 41 778 585004 5 401
459 38026 57 540 107962975 5 130 153

61 288 107938560 20089 40 2895 340 5
665 62 298 106531706 24 169 416 372 5

61 622 1064065 725 23999 42 2896 093

076895 38352 59942 107716 5 370 164
64983 10550823206 41 9426 124 5 877

10780619 186 40 283 62946839 5 2614
107788050 40074 592895 832 5 901 21
10828922 703 40 324 60 0146 206 6 117

57914 1080156 5 819 23625 41 990985
42050 61 778 1071496 425 5 981 22901

060 57040 10726320216 414 727 5 283
107698865 40 628 60 9174 517 5 366 17

63 10785422281 41 526 4276 013 5 956

58 818 107270749 22791 42 9746 040 5
39 894 60 735 1055325 475 207615 282

109828593 41 353 63 216637 5 274 224
10548940693 612495878 5439 23 341

67 109591764 41 701 5175399 5071 21

808 62 924 10677321 176 415 502 5 497
10542 537 66 503 334879 4 846 227364
106997687 43 499 64 1676 5 523 23444

60 10655821 332 40 647 9005659 5 730
58 186 106178985 26916 41 8687 009 5

63 622 1072556 5 577 24 131 41 051555
62 711 10699224 624 42 7906 231 5 872
66 462 10748726225 42 9556 087 5 717
64 553 10658424 586 42 2346 269 6 052

980 10776523787 42 002 645 864 5 650

108945890 43 388 63 457265 5923 246
106467301 61 145718 5 720 22071 415

63 486 1080915 24682 43 0496 094 839
10556340 181 64 246745 5 688 266357

61 660 10678825 713 42 7226 512 5 685
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Län Kommun Invånare 1 Normkostnad lör Index för Andel av
kommunen 1990 äldreomsorg normkostnad totala antalet

år65-w totalt invånare 65-w totalt invånareper
65-w totalt mellan 65-w

Kinda 2 242 10266 26 013 5 681 1,18 1,37 21,8
Linköping 20471 122153 20 745 3 477 0,94 0,84 16,8
Mjölby 9064 26 200 23 429 4 387 1,06 1,06 18,7
Motala 8 134 42 029 21780 4 215 0,99 1,01 19,4
Norrköping 22 521 120478 23 381 4 371 1,06 1,05 18,7
Söderköping 2 118 13329 19956 3 171 0,91 0,76 15,9
Vadstena 6251 7 550 22 831 9144 1,04 1,18 21,5
Valdemarsvik l 882 8 800 21 831 6694 0,99 1,12 21,4
Ydre 945 4 319 24 966 5 463 1,13 1,32 21,9
Åtvidaberg 2 448 12735 23 867 4 588 1,08 1,10 19,2
Ödeshög 1311 6 005 22 335 4 876 1,01 1,17 21,8
Aneby 1377 7 164 23 645 4 545 1,07 1,09 19,2
Eksjö 3 873 18 102 22 288 4 769 1,01 1,15 21,4
Gislaved 6574 29 218 20 496 3 267 0,93 0,79 15,9
Gnosjö 1359 9 837 17708 2 446 0,80 0,59 13,8
Jönköping 20 836 111476 21 164 3 956 0,96 0,95 18,7
Nässjö 6 695 30793 21 357 4 643 0,97 1,12 21,7
Sävsjö 2 587 12069 22 868 4 902 1,04 81,1 21,4
Tranås 4 029 17825 23 584 5 331 1,07 ,281 22,6
Vaggeryd 2 296 12436 21 247 3 923 0,96 0,94 18,5
Vetlanda 5 733 28024 23 771 4 863 1,08 l ,17 20,5
Värnamo 5 573 31 350 21 305 3 787 0,97 0,91 17,8
Alvesta 3 774 19746 23650 5204 1,07 1,09 19,1
Lessebo 1864 8 935 24 347 5079 1,10 1,22 20,9
Ljungby 5 096 27 495 22911 4 246 1,04 1,02 18,5
Markaryd 2 282 11097 24 149 4 966 1,10 1,20 20,6
Tingsryd 3 459 50314 23 647 5 640 1,07 1,36 23,9
Uppvidinge 2 580 10620 23 148 5 624 1,05 1,35 24,3
Växjö 10756 69 539 22 366 3 459 ,011 0,83 15,5
Älmhult 3 085 15945 23 694 4 584 1,07 1,10 19,3
Borgholm 2 760 11513 23 599 5 657 1,07 1,36 24,0
Emmaboda 2 248 10686 20 284 4 267 0,92 1,03 21,0
Hultsfred 3 762 17017 23 191 5 127 1,05 1,23 22,1
Högsby 1797 7 163 23 969 6 013 ,091 1,45 25,1
Kalmar 10285 56275 22 576 4 126 1,02 0,99 18,3
Mönsterås 2 545 13195 22 187 4 279 1,01 ,03l 19,3
Mörbylånga 2 487 13410 21 549 3 996 0,98 0,96 18,5
Nybro 3674 20926 22653 4 727 1,03 1,14 20,9
Oskarshamn 5 194 27268 22 827 4 348 1,04 1,05 19,0
Torsås 1841 7 867 24 027 5 623 1,09 1,35 23,4
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Genomsnlttskostnad
år65-74 år75-84 85-w år

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

6 189 5 863 22 586 42 042 65 918 108008
5 706 5 736 22 490 32 118 59 858 107952
6 059 6 033 24 956 32 807 62 154 107413
6 124 5 945 22 785 32021 65 337 107716
6 306 5 992 24 744 33 217 60 288 108379
5 487 5 696 21 975 30 864 63 696 107355
6 390 5 801 20 648 31036 61917 106807
6 261 5 672 25 289 32 176 64 521 108337
5644 5 336 21 267 42 641 65 317 108193
6 480 5 857 24 330 42 255 61532 107263
6 126 5 628 21 224 43958 66 904 108140
5 583 5 611 23 399 32706 63 326 107410
5 670 5 890 21 469 32242 62 677 108116
6 174 5 778 22 786 31035 64 291 107482
5 895 5 375 21 396 32 396 59673 107521
5743 5 877 21 962 32060 58473 107950
6 118 5 599 23 396 31551 60 362 107458
6 063 5 685 21 737 30175 64 331 108441
6 224 6 093 23 904 32 917 62 385 107549
6 429 5 617 22 959 30 041 61 100 106583
6 210 5 711 23 346 31 542 62 030 107610
5 908 5 772 23 790 31 863 60 776 107774
6 222 5 430 23 120 31 207 65012 108240
6 702 5 415 24 179 32 634 61 668 107069
6 238 5 878 22 457 32 230 62 529 107336
7 276 5 893 24 499 30795 61 148 108356
7 271 5 732 23 637 30 655 64 344 107232
6 913 5 431 23 538 30 811 60 962 107438
5 681 5 803 22 405 31 530 62 339 107822
6 643 5 892 24 258 30 944 62 791 106613
5 655 5 665 22 156 30 246 62 306 108502
6 668 5 514 22 780 29711 63 959 108654
6 218 5 611 25 190 31 252 65 642 107343
6 989 5 797 24 183 30 926 63 378 106494
5 817 5 804 23 201 32 499 61 112 108095

8896 5 680 24 454 31055 62 170 108416
6 158 5 772 22 871 29924 65 686 105577
6 495 5 811 24 483 31 230 61 826 107748
6 465 6 091 23 488 33 269 62 546 108168
6 962 5 712 22 700 31 796 65 242 108243
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lnvånarelLin Kommun Nonnkostnad för Index för Andel av
kommunen 1990 äldreomsorg normkostnad totala antalet

år invånare invånare65-w totalt 65-w totaltper
6S-w totalt mellan 65-w

Vimmerby 3 225 15887 21677 400 0,98 1,064 20,3
39Västervik 8 367 942 23082 4 835 1,05 l 16 20,9,Gotland 225 5710 132 21963 3 931 1,00 0,95 17,9

Karlshamn 5 830 31 551 24 103 4 454 1,09 ,07 18,51
Karlskrona 12008 59 083 22782 630 1,034 1 1 20,3

Olofsström 2 582 15061 21932 3 760 0,99 0,91 17,1
Ronneby 5 692 28 920 24 135 4 750 1,09 1,14 19,7

790Sölvesborg 3 050 16000 21 4 154 0,99 1,00 19,1
Bromölla 026 12598 959 371 0,952 20 3 0,81 16,1

566Båstad 3 116 13 20016 4 597 0,91 1 1 23,0

Hässleholm 670 499 081 22056 4 346 1,00 1,05 19,7
Klippan 3 170 16411 23 379 516 1,06 1,094 19,3
Kristianstad 13663 71 769 22680 4 318 1,03 1,04 19,0
Osby 2 845 13749 23992 964 1,094 1,20 20,7
Perstorp 263 7 549 790 6461 21 3 0,99 0,88 16,7

Simrishamn 4 863 20 110 22 138 5 354 1,00 1,29 24,2
Tommelilla 2 840 12438 23 870 5 450 1,08 l 1 22,8
Åstorp 8811 13 124 22359 3 205 1,01 0,77 14,3
Ängelholm 6 690 34 145 21 391 4 191 0,97 1,01 19,6
Örkelljunga 933 9 653 20 5581 4 117 0,93 0,99 20,0
ÖstraGöinge 2 669 15058 23 407 149 1,064 1,00 17,7
Bjuv 2 139 14269 21780 3 265 0,99 0,79 15,0
Burlöv 1918 14516 21 899 2 893 0,99 0,70 13,2
Eslöv 4753 27 767 23 588 038 1,074 0,97 17,1
Helsingborg 21910 109273 69822 4 551 1,03 1 10 20,1,
Höganäs 575 22 643 8084 21 4 406 0,99 1,06 20,2
Hörby 2 851 13526 22629 4 770 1,03 1,15 21,1
Höör 2 416 12878 21473 4 029 0,97 0,97 18,8
Kävlinge 2 919 23 117 22 142 2 796 1,00 0,67 12,6
Landskrona 7 566 36 340 22 871 762 54 1,04 1 1 20,8,
Lomma 2 097 17242 18978 2 308 0,86 0,56 12,2
Lund 816 87 571 212 267 1,1011 24 3 0,79 13,5
Malmö 50369 233870 23661 5 096 1,07 1,23 21,5
Sjöbo 3 099 16068 22 840 4 405 1,04 1,06 19,3
Skump 2 288 13398 23257 972 1,05 0,963 17,1

Staffanstorp 1553 17400 20013 1786 0,91 0,43 8,9
Svalöv 2 216 12823 23 561 4 072 1,07 0,98 17,3
Svedala 1894 17357 21417 2 337 0,97 0,56 10,9
Trelleborg 6 35 960653 22 201 4 107 1,01 0,99 18,5
Vellinge 3 195 27 905 16784 l 922 0,76 0,46 11,4
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Genomsnittskostnad
65-74år 75-84år 85-w år
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

6 648 6 165 22 006 31 530 63 427 1076806 480 6 008 24 633 32063 61 648 1078935 723 5 767 21 084 30 494 62 919 1077606 558 5 829 25 071 32 836 63 354 1075255 982 5 945 23 110 32082 60 109 108091
7 132 6 117 23 914 31014 63 311 1073336 645 5 876 25 317 31689 66 053 1084526 429 5 655 23 863 31091 63 776 1080816 186 5 655 24098 31759 63 532 1073745 116 5 406 17897 29 508 59 473 106527
6 023 5 745 21 436 30993 61 300 1078776 451 5 876 25 138 31783 62 425 1083365 716 5 801 21 808 31280 61 510 1077676 961 5 820 24 670 31606 64 369 1078556 810 6 108 25 743 31812 64 260 107966
5 774 5 797 22 656 31 536 61 293 1077546 039 5 987 22 370 32485 66 454 1078286 808 5 696 25 528 32406 65 919 1071505 291 5 700 21 491 30 927 61 056 1072016 310 5 681 22 579 31 374 64 388 109505
6 745 5 549 23 596 30714 63 235 1080096 721 5 700 26 314 31 673 64 838 1081555 804 5 878 23 071 32675 59267 1088685 918 5 751 23 608 31 834 61 568 1074616 087 6 136 22 221 32782 60 925 108269
5 224 5 409 20 468 30 880 60 693 1076555 878 5 330 19018 30 530 60 952 1080835 728 5 211 22 339 28 419 61 029 1068905 952 5 655 25 165 31414 63 007 1082226 001 6 039 23 483 32028 62 658 108181
4 338 5 011 19690 29646 58069 1076175 513 5 977 20 856 31 568 62 211 1076436 410 6 269 23 770 33661 60 360 1086465 884 5 743 22 627 30 747 62 019 1073125 789 5 728 21 729 31462 65 068 107890
5 177 5 367 19959 30924 63 530 1064796 714 5 551 23 315 29225 62 911 1069445 969 5 788 24 345 32606 61 602 1084476 314 5 894 23 939 32 191 63 173 1084324 384 7974 18966 29 813 65 376 106726

10 13-045l
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Län Kommun Invånare l Normkostnad mr Index för Andel av
kommunen 1990 äldreomsorg normkostnad totala antalet
65-w år totalt Invånare 65-w totalt invånareper

65-w totalt mellan 65-w

M Ystad 5 524 25016 23 866 5 270 1,08 1,27 22,1
N Falkenberg 7 408 37 592 22 243 4 383 1,01 1,06 19,7
N Halmstad 15007 80037 22 277 4 177 1,01 1,01 18,8
N Hylte 2 335 11 131 23 251 4 877 1,05 1,17 21,0
N Kungsbacka 6 626 54 187 17955 2 196 0,81 0,53 12,2
N Laholm 4 388 22632 21 372 4 144 0,97 1,00 19,4
N Varberg 8 941 48 989 21 359 3 898 0,97 0,94 18,3
0 Göteborg 82 911 433020 22 866 4 378 1,04 1,05 19,1
O Härryda 2 805 26492 19632 2 079 0,89 0,50 10,6
0 Kungälv 5624 33 737 19905 2 692 0,90 0,65 13,5
O Lysekil 3 051 15228 24 123 4 833 1,09 1,16 20,0
O Munkedal 2 145 11 163 22414 4 307 1,02 1,04 19,2
O Mölndal 7 569 52033 20 139 2 929 0,91 0,71 14,5
0 Orust 2 500 14259 22 126 3 879 1,00 0,93 17,5
O Partille 3 912 30 420 19800 2 546 0,90 0,61 12,9
O Sotenäs 2 441 9 734 24 276 6 088 1,10 1,47 25,1
0 Stenungsund 2 136 18625 18778 2 154 0,85 0,52 11,5
0 Strömstad 2 231 10844 23048 4 742 1,05 1,14 20,6
O Tanum 2 810 12053 23958 5 586 1,09 1,34 23,3
O Tjörn 2 233 13923 19448 3 119 0,88 0,75 16,0
O Uddevalla 8 944 47 338 21 420 4 047 0,97 0,97 18,9

Öckerö0 7311 10994 19921 3 137 0,90 0,76 15,7
P Ale 3 023 24027 21 577 2 715 0,98 0,65 12,6
P Alingsås 6 041 57833 21462 8613 0,97 0,93 18,0
P Bengtsfors 2 787 11914 23 997 5 614 1,09 1,35 23,4
P Borås 19526 101686 23 429 4 499 1,06 1,08 19,2
P Dals-Ed 1 159 5 405 24615 5 278 1,12 1,27 21,4
P Färgelanda 1327 7 581 21 304 3 729 0,97 0,90 17,5
P Herrljunga 9231 9 657 21 293 4 240 0,97 1,02 19,9
P Lerum 3 340 33 157 20 190 2 034 0,92 0,49 10,1
P Lilla Edet 1919 12904 22 959 3 414 1,04 0,82 14,9
P Mark 6 335 33 052 22 945 3984 1,04 1,06 19,2
P Mellerud 2 378 52110 21900 4 950 0,99 1,19 22,6
P Svenljunga 2 282 11215 22 272 4 532 1,01 1,09 20,3
P Tranemo 2 254 12450 21 052 3 811 0,95 0,92 18,1
P Trollhättan 8 837 50985 20 426 3 540 0,93 0,85 17,3
P Ulricehamn 4 645 22 758 22 942 4 683 1,04 1,13 20,4
P Vårgårda 7461 10128 20 510 3 536 0,93 0,85 17,2
P Vänersborg 6 399 36 605 22 303 3 899 1,01 0,94 17,5

ÅmålP 2 991 13408 22924 5 114 1,04 1,23 22,3
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Genomsnlttskostnad
65-74år 75-84år
Min Kvinnor Män Kvinnor Kvinnor

5 919 5 984 22991 32799 107553
5 597 5 556 21330 30922 107576
5 700 5 816 22 604 31 709 108078
6 687 5 812 21541 29986 107600
5038 5070 19752 28303 107140
5 756 5 558 21 001 30081 107548
5 828 5 583 21 402 30 815 107820
6 660 6 064 23 182 32479 108353
5 463 5 495 23 746 29781 63 618 107006
5 632 5 537 23 334 29 895 62 194 108523
6 426 5 840 25 064 32626 66 157 108338
6 432 5 521 24035 31 542 63 596 106434
6 218 5 834 22 248 31770 62 745 108000
6 097 5097 21 367 28 597 60 719 106685
5 421 5 410 21 828 30720 60 734 108128
6 131 5653 24 537 32048 63 352 108120
5 776 5383 22 904 30 382 59423 106202
6 543 5 964 23 923 33 026 61 964 108298
6 785 5458 23 224 32 516 66 414 107676
6 130 5 275 22 611 29 115 63 764 104597
6 447 5792 23 380 32 470 62 734 107778
5 766 5 175 26 368 30705 60 851 107936
6 205 5 386 23 252 30 813 63 663 107495
5 674 5649 22 505 31 793 59 153 107829
6 874 5 808 24 757 30 955 65 146 107818
6 006 6 141 23 861 33050 63 042 108404
6 988 6 037 25 366 30 110 56 824 106503
6 775 5 523 23 575 30 508 62 460 1064545 949 5 505 21 639 30 528 66 277 108845
5 155 5 356 20 985 31671 59669 107047
7 024 5409 26 925 31 429 64 227 108102
5 934 5 532 21 777 30092 62 690 107598
6 285 5 643 20 999 30742 61 880 107171
6 456 5 421 21 914 30 377 62 248 107200
5 880 5 470 23 596 31 614 62 200 108203
6 272 5 620 23 699 32 376 62 071 107998
6 286 5950 21 694 31649 62 750 108796
5 414 5 430 19517 28 857 61 500 108393
6 392 5 805 22 035 31 596 61 985 108662
6 738 5 756 22 665 33076 62 930 108236
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Invånare Normkostnadför Index för AndelLän Kommun i av
1990 äldreomsorg normkostnad totala antaletkommunen

invånareår invånare totalt65-w totalt 65-wper
65-w totalt mellan 65-w

23737 671 1,08 l 2 19,7Essunga 1 187 6 032 4
686 31990 23 546 4 921 1,07 1,18 20,9Falköping 6
219 6 113 23491 4 684 1,07 1,13 19,9Grästorp 1
356 6 439 21989 4 631 1,00 1,11 21,1Gullspång 1

3 904 1,00 0,94 17,62 379 13487 22 135Götene

058 9 499 21940 2 444 1,00 0,59 11,1Habo l
264 0,98 1,03 19,71804 9 153 21633 4Hjo

674 604 0,94 22,3Karlsborg 1798 8 074 20 4 1 1
228 0,98 1,02 19,5Lidköping 6 984 35756 21647 4
817 0,92 17,8401 24680 21407 3 0,97Mariestad 4

0,68961 7 353 21661 2 831 0,98 13,1Mullsjö
3 538 18694 23947 532 1,09 1,09 18,9Skara 4

16,5830 47 493 21341 3 518 0,97 0,85Skövde 7
967 887 0,94 17,7Tibro 980 11 189 21 3 1,001

547 13289 24078 4 615 1,09 1 1 19,2Tidaholm 2

1,09Töreboda 2115 10476 22492 4 541 1,02 20,2
981 22321 4 653 1,01 1,12 20,8Vara 3 540 16

1,22 22,15947 26 896 22 898 5063 1,04Arvika
2135 542 22 825 5 107 1,04 1,23 22,4låda 9

13353 23 401 5 799 1,06 1,40 24,8Filipstad 3 309

688 1,07 0,89 15,6Forshaga 861 11910 23604 31
716 261 1,08 1,03 18,0Grums 1844 10263 23 4

22263 5 013 1,01 1,21 22,5Hagfors 3 634 16 139
2 831 0,94 0,68 13,7844 13465 20674Hammarö 1

0,95 17,813647 76478 22043 3 933 1,00Karlstad

080 0,95 0,74 14,81799 12191 20 870 3Kil
559 1,01 ,10 20,5Kristinehamn 5 302 25 888 22 260 4 1

1,46828 23772 6 071 1,08 25,5Munkfors 1233 4
20474 108 0,93 0,99 20,1Storfors 1067 5 318 4

1,27 23,7544 22210 5 262 1,01Sunne 3 209 13

659 5 1,07 1,23 21,6Säffle 3 888 17992 23 113
15112 22649 5635 1,03 1,36 24,9Torsby 3 760

Årjäng 1,29 22,5300 10229 23905 5 375 1,082
1,15585 11999 22211 785 1,01 21,5Askersund 2 4

11720 20924 128 0,95 0,99 19,7Degerfors 2 312 4

22 136 224 1,00 1,02 19,1Hallsberg 3189 16713 4
23,62209 9 351 25 190 5951 1,14 1,43Hällefors

888 20 197 4 332 0,92 1,04 21,4Karlskoga 7268 33
18622 22 124 3 936 1,00 0,95 17,8Kumla 3 313

641 22 240 363 1,01 1,05 19,6Laxå 1499 7 4
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Genomsnittskostnad
65-74år 75-84år 85-w årMän Kvinnor Min Kvinnor Min Kvinnor

5 858 5 886 20633 30 135 64 243 1067935 998 5 985 22 107 31 927 64 725 1076745 863 5 773 19736 29 119 65 138 1074037 008 5 537 24622 32 163 65 214 1084746 057 5 393 23460 30 351 63 713 107096
6 369 5 870 23 846 28 512 62 603 1073605933 5 840 21919 30773 62 734 1069316 392 5 694 21 537 29484 63 430 1082946 227 5 906 23372 32 376 62 490 1083625 690 5 684 22 227 31 764 64 664 107980
5 740 5 826 22 296 33 887 66 898 1083075 872 5 875 22 524 30 897 62 677 1076835 896 5 863 22571 32 174 63 558 1081346 138 5 653 22 816 30 848 58 730 1071836 408 6 017 26 865 31494 65 967 108673
6 390 5 755 24 466 30458 64 703 1079925 713 5 589 21675 30727 63 121 1081856 948 6 084 25437 32 566 64 401 1078596 963 6 176 26679 31 744 67 524 1075897 140 6 010 27079 32491 64 657 107905
6 473 5 859 26 303 32278 65 281 1091357 165 6 077 26 849 33 305 69 744 1080967 034 6 005 26299 31 850 67 570 1081846 533 5 767 24 371 32 518 60 963 1070796 110 6 091 23 591 33 112 62 239 108135
5 864 5 491 26 855 32484 66 943 1068486 605 5 923 25 222 32406 64 733 1070767 781 5 943 22 339 34 137 66 571 1081026 333 6 038 24651 31094 54 586 1079606 743 5 850 22475 30 115 64 634 107905
6 858 5 656 24697 32 296 61 192 1077098 027 6 009 27693 29 566 66 488 1076737 282 5 959 25 197 31675 63 796 1065506 186 5 852 23 839 31 193 64 014 1061266 649 5 680 26 345 30 578 64 265 107009
6 452 5 814 23 868 32 073 63 711 1082067 266 5 603 28 199 32424 64 147 1082996 320 5 879 23 781 32 347 60 723 1072876 229 6 033 23741 32686 61 632 1080666 801 5 964 25 883 31370 68 974 108073
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InvånareLin Kommun 1 Normkostnad lör Index för Andel av
kommunen 1990 äldreomsorg normkostnad totala antalet

ir invånare invånare65-w totalt 6S-w totaltper
6S-w totalt mellan 65-w

T Lindesberg 5 049 24 661 22 802 4 668 1,03 1,12 20,5
486 24 6 1,12 1,47 24,7T Ljusnarsberg l 604 6 721 114

22 097 150 1,00 1,00 18,8T Nora 1973 10504 4
Örebro 889 22 982 380 1.04 1,05 19,1T 23 041 120 4

19,52 851 595 21945 4 287 1,00 1,03U Arboga 14

745 0,99 21,8U Fagersta 3 016 13809 21728 4 1,14
0,81 16,3710 16632 20 594 3 356 0,93U Hallstahammar 2

096 0,99 0,99 18,72 547 13600 21 869 4U Heby
571 0,97 0,86 16,6U 410 8 474 21460 3Kungsör 1
994 0,99 0,96 18,3832 26 443 21 855 3U Köping 4

599 821 1,12 1,16 19,6U Norberg 1305 6 659 24 4
4223 1,01 1,02 19,0U Sala 155 21 836 22 1944

325 21 547 111 0,98 0,99 19,1U Skinnskatteberg 1016 5 4
391 22677 3 376 1,03 0,81 14,9U Surahammar 1696 11

0,94 0,81 16,3Västerås 19546 119780 20679 3 375U

803 21687 634 0,98 1,12 21,4W 5 300 24 4Avesta
0,888 127 46 626 20998 3 660 0,95 17,4W Borlänge

21 693 0,97 0,89 17,3W Falun 9 278 53675 364 3
10 20 883 3 935 0,95 0,95 18,8W Gagnef 1970 454

3 430 16841 22 894 4 663 1,04 1,12 20,4W Hedemora

808 21 751 5 087 0,99 1,22 23,4W Leksand 3 463 14
Ludvika 6 617 29 430 22 829 5 133 1,04 1,24 22,5W

20 491 0,93 1,08 21,8W Malung 2 529 11 598 595 4
19,0W Mora 3 901 20 545 21438 4 071 0,97 0,98

1,26W Orsa 1658 7 358 23 290 5 248 1,06 22,5

351 21 586 5 825 0,98 1,40 27,0W Rättvik 3 063 11
20 828 0,94 0,90 18,0W Smedjebacken 2 383 13267 3 741
22 897 1.02 0,94 17,4W Säter 2 069 ll 896 409 3

W Vansbro 2 018 7 908 23 884 6 095 1,08 1,47 25,5
Älvdalen 359 20 781 1,15 23,0W 1924 8 772 4 0,94

20,5X Bollnäs 5 764 28 080 22 954 4 712 1,04 1,13
555 22 183 3 983 1,01 0,96 18,0X Gävle 15899 88

22 027 500 1,00 1,08 20,4X Hofors 2 464 12061 4
38 337 21 921 174 0,99 1,00 19,0X Hudiksvall 7 300 4

0 065 21 197 21 772 5 202 0,99 1,25 23,9X Ljusdal

537 22069 857 1,00 1,17 22,0X Nordanstig 2 539 11 4
6 488 23 763 5 362 1,08 1,29 22,6X Ockelbo 1464

13562 21 833 472 0,99 1,08 20,5X Ovanåker 2 778 4
895 21635 331 0,98 1,04 20,0X Sandviken 7 986 39 4

6 102 29 634 23 209 4 779 1,05 1,15 20,6X Söderhamn
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Genomsnittskoslnad
65-74år 75-84år 85-w årMån Kvinnor Min Kvinnor Kvinnor

6 285 5 794 24976 31 660 65 433 1083207 904 6 009 25481 33066 67 467 1082896 429 5 898 23 127 31355 62 439 1083526 462 6 057 24 247 32 741 61 832 1078636 552 5 830 23 165 32 469 61 559 107962
6 587 6 304 26704 31 830 64 210 1077516 463 5 945 24693 31 719 66 101 1088427 341 5 546 22 824 30 096 64 583 1074726 336 5 890 23374 31 844 63 897 1083396 711 6 042 24655 31 922 62 903 107070
7 590 6 290 28 190 33271 62 092 1084556 112 5 977 23956 32 292 63 258 1080007 354 5 885 25693 31 236 61 504 1090526 854 5 699 26996 32994 65 612 1078595 791 5 778 23 093 32 420 60 767 108398
6 801 6 172 24337 32 488 64 608 1085916 914 5 991 25 342 31 526 63 918 1075715 895 5 686 24 599 31 458 63 201 1079256 353 5 236 23292 30 130 65 345 1065116 460 5915 24 552 31 289 65 534 107705
5 847 5 464 23007 30035 62 515 1075686 555 6 038 25370 32 835 63 105 107 8276 534 6 015 25 219 30632 63 566 1080656 729 5 669 26 011 30742 65 848 1076346 938 5 919 27672 31 122 64 255 107877
7 055 5 720 26 226 30476 63 247 1070926 675 5 765 26 330 32 536 66 818 1079225 787 5674 25 126 32409 68 509 1069997 894 5 997 25 276 30 500 65 586 1081937 835 5 461 27 107 29 519 67 597 107499
6 897 5 997 24 909 32 350 63 518 1077796 593 6 098 24 659 32 540 64778 1081597 090 6 010 27 328 32000 64118 1081646 715 5 972 25 724 31 787 62 211 1076457 015 5 989 25 980 31 586 65116 107648
6 940 5 735 24 530 31 212 68 131 1084707 861 6 245 28 816 32 889 65 531 1091226 893 5 806 27 569 30 859 63 886 1062696 638 5 715 24 486 31 267 64 662 1086747 031 6 032 25 620 32 588 62 853 107989
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Kommun Invånare Normkostnad1 for Index for Andel av
kommunen 1990 äldreomsorg normkostnad antalettotala

år65-w totalt invånare invånare65-w totaltper
65-w totalt mellan 65-w

Härnösand 5 438 27425 21 740 4 311 0,99 1,04 19,8
Kramfors 6142 24 565 35624 6 090 1,10 1,47 25,0
Sollefteå 6031 24 854 23 515 5 706 1,07 1,37 24,3
Sundsvall 16121 93 733 447 321 689 0,97 0,89 17,2
Timrå 3 217 18549 22 224 3 854 1,01 0,93 17,3
Ånge 207 12569 21 53 334 443 0,97 1,31 25,5
Örnsköldsvik 432 59404 21 54111 4 146 0,98 1,00 19,2
Berg 227 6682 8 22 346 5 741 1,01 1,38 25,7
Bräcke 2 108 8 737 24 436 5 896 1,11 1,42 24,1
Härjedalen 3 054 12503 21 699 5 0,98300 1,28 24,4

Krokom 3362 822 14 22 902 4 508 1,04 1,09 19,7
Ragunda 878 7 0681 22 494 5977 1,02 1,44 26,6

16115 23Strömsund 4 076 030 5 825 1,04 1,40 25,3
Åre 2 022 9 953 22 791 4 630 1,03 1,11 20,3
Östersund 9 779 58344 21 577 3 616 0,98 0,87 16,8

958Bjurholm 802 2 21 513 5 833 0,98 1,40 27,1
Dorotea 958 3 762 22 939 5 841 1,04 25,51,41

166Lycksele 2 650 14 21 080 3 943 0,96 0,95 18,7
Malå 774 157 19 163 568 0,87 0,864 3 18,6
Nordmaling 8 185 5651741 22 4 800 1,02 1,16 21,3

Norsjö l 137 5 369 17934 3 798 0,81 0,91 21,2
Robertsfors 1625 7 889 20 871 4 299 0,95 1,03 20,6
Skellefteå 13501 75 232 20 193 3 624 0,92 0,87 17,9

554 22 5 929 1,01Sorsele 945 3 300 1,43 26,6
Storuman 1544 7 743 20 414 4 071 0,93 0,98 19,9

126 138 0,89Umeå 11 91 19555 2 387 0,57 12,2
Vilhelmina l 753 8498 21 078 4 348 0,96 1,05 20,6
Vindeln 583 6651 19543 4 651 0,89 1,12 23,8l

8411 262 0,87Vännäs 1569 19 3 593 0,87 18,7
Åsele 4133 211 144 759 6 023 0,99 1,45 27,7

Arjeplog 828 3 755 20 911 4 611 0,95 1,11 22,1
086Arvidsjaur l 752 8 22 836 4 948 1,04 1,19 21,7

Boden 727 215 171 29 016 3 656 0,95 0,88 17,4
Gällivare 3 317 22 392 21 193 3 139 0,96 0,76 14,8

498Haparanda 1826 10 19972 3 474 0,91 0,84 17,4

Jokkmokk 1321 6 734 22 985 4 509 1,04 1,09 19,6
Kalix 3 525 19240 20 785 3 808 0,94 0,92 18,3
Kiruna 1463153 26 19720 2 378 0,89 0,57 12,1
Luleå 8742 68 323 20 512 2 625 0,93 0,63 12,8
Pajala 1919 8428 19748 497 0,90 1,08 22,84
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Genomsnittskostnad
år65-74 år75-84 85-w år

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

5 651 6 052 23 611 32 271 61 017 108561
7 023 6 157 25 057 32413 65 232 107792
7 358 6 073 27 098 32 534 63 878 108325
6 561 5 946 25 035 32 343 62 819 108210
6 764 5 847 24 081 31 490 63 224 107437
7 303 5 746 27 625 32609 62 690 107787
6 023 5 963 24 043 31 786 63 204 107523
7 158 5 501 24 641 28 286 65 381 106209
8 417 6 033 25 642 30 122 63 356 108601
7 762 5 819 26 749 29 208 64 461 107124
7 241 5 513 25 261 30 120 66 300 107044
7 305 5 884 25 403 30 433 61301 104781
7 998 5 843 28 002 30438 64 687 106940
7 316 5 594 24 314 30 340 64117 107853
6 244 6 244 23 438 33 113 61642 107626
6 522 6 156 22 349 30 991 62 299 106234
8 307 5 879 30 807 33 272 71 521 109236
6 698 6 010 24 492 32 228 60 905 108178
8 143 6 135 25 158 34 239 67 980 108922
5 459 5 723 24 209 31640 70 771 108048
6 481 6 111 24 619 30 783 67 492 106617
5 590 5 592 21 906 31470 65 834 108259
6 104 6 033 23 943 33464 63 732 108361
7 951 5489 26 637 27 767 57679 107033
7 650 5 780 27 536 30 264 58 853 106384
5 679 6 053 22 044 32 611 62 731 107581
8 507 6 198 26 253 32 297 68 279 108212
6 360 5 748 24 457 29702 65 937 108031
6 453 5 867 24 548 30714 62 181 108507
7 397 6 100 28 339 33 120 61 662 107286
8 923 5 589 24 976 27 549 67 460 106647
7 457 5 812 26 851 33 426 65 033 107664
6 313 6 185 23 530 33 243 63 222 108508
7 955 5 967 27 993 31057 67 208 108095
6 918 6 175 25 552 29 855 64 979 107085
8 372 6 600 31 661 30074 66 371 107825
7 302 5 760 25 241 32 176 65 400 107627
7 306 6 058 25 845 32009 61 312 109172
6 102 5 902 23 765 32 817 65 554 109062
8 025 5 580 24 074 28983 66 242 107599
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Län Kommun Invånare 1 Normkostnad lör Index för Andel av
kommunen 1990 äldreomsorg normkostnad totala antalet

år65-w totalt invånare 65-w totalt invånareper
65-w totalt mellan 65-w

BD Piteå 6162 39976 20 484 3 157 0,93 0,76 15,4
ÄlvsbynBD 1778 9 390 20 384 3 860 0,92 0,93 18,9
ÖverkalixBD 1 141 7454 19 148 4 604 0,87 11 24,0
ÖvertorneåBD 1379 6 106 19603 4 427 0,89 1,07 22,6
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Genomsnittskostnad
65-74år 75-84år år85-w
Min Kvinnor Män Kvinnor Min Kvinnor

5 953 5 833 25 119 31978 60 954 107539
5 707 5 681 23 845 31 396 65 717 108663
7 146 5 773 25 733 28 954 65 631 107322
6 389 5 746 20 693 29 727 64 591 108689
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merkostnader för skolaGlesbygdens
äldreomsorgoch

Sammanfattning

kommunala merkostnaderbelysa vissautredning syftar tillDenna att som
geografiskt läge ibebyggelsestruktur ochglesuppstår grund av en

Strukturkostnadsutredningendel inomUtredningen ingårlandet. som en
Fi 1992:17.

faktiskt redovisadesvårt använda kommunernashar visat sigDet att
till-merkostnader kanoch skilja deför härledakostnader utatt som

dels på kommunerna harbebyggelsestruktur. berorskrivas gles Det atten
kommunalambitionsnivån fördels påskilda redovisningssystem, att

grundmerkostnadema uppstår pådels påservice olika hög, ochär att av
orsakssamband vad kan utläsaskompliceradebetydligt än ursommer

kostnadsmedelvärden för kommunerna.
modellerpå utveckla teoretiskadärför koncentreratsArbetet har att som

skolverksamhet och äldreomsorg. Detta harmerkostnadema förberäknar
kostnader demogra-specifika antagandengjorts med hjälp samtomav

fiska data.
skol-merkostnader dels förgrundskolan beräknasInom ogynnsamen

för höga skolskjutskostnadermånga små skolor, delsorganisation med
och långa avstånd.bebyggelsestrukturgrund glesav

medmerkostnader haräldreomsorgen beräknas göraInom att attsom
personalen behöver åkahemtjänst i glesbygd eftersomdet dyrare medär

långa till vårdtagarna.sträckor
hänsyn till dethar dessutom tagitsStrukturkostnadsutredningenInom

ålderdomshem och sjukhemäldreomsorg påökade behovet som upp-av
grund brist service ochstår kommuner påi glest bebyggda av en

bland äldreallmän otrygghet personer.
resultat vad beträffar skol-modellen hartillämpadeDen ettgett

väl med kommunernas redovisadeskjutskostnadema överensstämmersom
bebyggda kommunernabefintliga skolenheter i de glestkostnader. Antalet
modellen.med de erhålls iockså välstämmer överens som

faktiska merkostnader inomjämförelse med kommunernasNågon direkt
inte möjligäldreomsorgen är göra.att
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1 Inledning

l januari 1993 fick Glesbygdsmyndigheten i uppdrag Strukturskost-av
nadsutredningen analysera kommunala merkostnaderatt uppstårsom
grund gles bebyggelsestruktur. Glesbygdsmyndigheten utarbetadeav en

modell belyser vissa merkostnader inom äldreomsorg ochen som
skolverksamhet. Modellen testades i Jämtlands län och beskrivs utförligt
i lämnades till Strukturkostnadsutredningenrapport i 1993.en som mars

Modellen och beräkningarna har sedan vidareutvecklats och bearbetats
Strukturkostnadsutredningen vilket i dennaav presenteras rapport.

2 Bakgrund och syfte

Det primära syftet med utredningen har varit utveckla modellatt en som
beskriver kommunala merkostnader uppstår på grund glessom av en
bebyggelsestruktur. Uppdraget har främst merkostnader i glesareavsett
bebyggda delar Sverige. Den begränsade utredningstiden har medförtav

uppdraget tillavgränsats beskriva de merkostnaderatt att är stör-som av
betydelse i den kommunala budgetenre t ex

merkostnader i äldreomsorg-
merkostnader kan hänföras till skolorganisationsom en ogynnsam-
med många små skolenheter
merkostnader för Skolskjutsar och-
merkostnader för inackordering gymnasieelever.av-

Givetvis finns det andra merkostnader uppstår på grundtyper av som
gles bebyggelsestruktur. Anledningen till vi här inte belyserav en att

dessa kostnader beror på de beaktas på andra ställen i Strukturkost-att
nadsutredningen.

Vid Glesbygdsmyndigheten har uppdraget genomförts Arm-Sofieav
Holmgren och Maria Gustavsson. Två sakkunniga harresurspersoner
knutits till arbetet, Dan Osterling, Strömsunds kommun i äldreomsorgs-

Östlund,frågor och Harry f d länsskolchef i Jämtlands län i skolfrágor.
ÖstersundsDessutom har kommun bistått med kostnadsberäkningar vad

beträffar skolverksamheten.
Utvecklingen erforderliga dataprogram har utförts EcoForav av

Consulting AB. Idéer och resultat har diskuterats med sakkunniga
Åre.i olika kommuner, bl i Skellefteå ochpersoner a

3 Merkostnader i äldreomsorgen

Om enbart till faktiskt redovisade kostnader för äldreomsorgenman ser
kan det svårt skilja vilka merkostnader bebyggelsestrukturenatt utvara
alstrar. Det emellertidär rimligt merkostnader för äldreomsor-att anta att

i glesbygd uppstår till följd restiden ökar i förhållande tillgen attav
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för skatta dessautvecklatsdärförmodell harteoretiskvärdtiden. En att
merkostnader.

andelhar störreglesbygdskommunerVidare kan personerantas att en
så fallet har utred-kommuner. Att ärövrigainstitutionerbor på änsom

utredningsmaterial Mårtendetledningmedningen konstaterat somav
äldreomsorgsstudien bilagatagit fram iTingvalloch LennartLagergren

förhållandedettamerkostnaderDeStrukturkostnadsutredningen.i4 som
huvudbetänkandet.iredovisasochberäknatsmedför har separat

Modell3.1

olikahemtjänst påorganisera sin sätthar möjlighetKommunerna att men
vårdbiträden ärhardet vanligaste sättet är att somgrupp avenman

vårdtagarna.till Dessagår ellervarifrån depåstationerade ort reseren
serviceorter.förkallar vi nedanorter

visst underlagserviceort krävsivårdgrupporganiseraFör ettatt enen
frånhar vi utgåttberäkningarvåravårdtagare. Ii form att ser-enav

område harinvånare inom200det borviceort kan finnas ett som enom
äldreandelglesbygd med högförAntagandet gällerkm.radie 3 en

invånare.
arbetstid ochpå obekvämklara arbetetförvårdgruppEn minsta att

kan dockOlika vårdgruppertjänster.omfatta 5-7jourtjänstgöring torde
jourtjänstgöringen. Vidareklarablvarandra församarbeta med att a

del kommuner.nattpatruller isärskildaförekommer en
beträffaralternativ vadtäcka in allamöjligtsjälvfallet inteDet är att

förenklingkrävsDärförhemtjänstorganisation.kommunernas aven
modellen.

inteförutsätter vi detserviceortenfrån självakilometerInom 15 att
vårdtagaregångtider tilldettaI tiduppstår några merkostnader. motsvarar

till vårdtagarenfrån serviceorten äravståndetOmi tätort.störreen
våra beräkningar.avståndet in ihelaräknaslängre 15 kilometerän

går vidoch service. Enbehov gränsVårdtagarna har skilda av omsorg
i formofta dagligår behöverår. äldre 8080 De änär avomsorgsomca

dagliga hygienen.och hjälp med denmatlagningmed stigahjälp att upp,
grad hjälp med städning,efterfrågar i högår80De är änsom yngre
tidsbunden deninte likahjälpmatinköp eller är som mersomannan

utförasservicen kan näromsorgsverksarnheten. Denrenodlade senare
de äldremedanarbetevårdbiträdet utför ortenannat ornsorgerna om

det gårdärför endast medVi räknarfinns.måste utföras behov attnär
år.äldre 80restid till änärextra sompersoner

andelen de äldredet gällervärdenföljandeVi har antagit när somav
påpekas värdenabör överensstäm-sammanhangeterhåller hemhjälp. I att

äldreomsorg.för nyttjanderiksgenomsnittväl med avmer
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Åldersintervall Andel med hemtjänst

80 84 år %35-
85 89 år 48 %-
90 år och äldre 52 %

Den vårdinsatsen vårdtagare för de aktuellaantagna ålders-per
är 1,5 1,9 timmar dag. Då har hänsyn tagits till detgruppema per att-

ibland behövs två vårdare vid vissa hembesök. Vårdtiden vid varje besök
mellan 30är minuter och högst 1 timme. Detta medför personalen iatt

genomsnitt besökgör 1,5 dag hos vårdtagaren. I modellen räknasper
med 1,5 dag mellan vårdtagare och serviceort.resa per

Vi bortser därmed från vissa potentiella samordningsvinster imen
gengäld har inga särskilda kostnader beräknats för OB-tillägg, jour och
andra lönetillägg. heller för det ibland tvåäratt personer som reser
till vårdtagaren.

Merkostnaden för beräknas för dels själva bilkostnadenresan som
enligt bilavtal och lagstadgade personalomkostnader för bilförmån uppgår
till 28 kronor mil, dels lönekostnaden för vårdbiträdet beräknasper som
efter månadslön på 12 000 kronor månad, vilketen motper svarar en
timkostnad på drygt 99 kronor. Med medelhastighet 70 kmen per
timme blir den totala resekostnaden 42 kronor mil för bilen förochper
vårdbiträdets arbetstid.

3.2 Beräkning merkostnaderav

För skatta resbehovet inom hemtjänsten krävs blatt att veta man var
vårdtagarna bor, deras åldersfördelning varifrån hemtjänsten utgår.samt
För få reda på vårdtagarna bor användsatt SCB-Rutor. SCB-Rutorvar

kmZ-ruta.den totala befolkningen i varje åldersintervall Andelenger per
vårdtagare i varje kommun skattas med hjälp riksgenomsnittet förav

inom åldersgruppema 80-84, 85-89 och 90-w år, erhållerpersoner som
hemhjälp den totala befolkningen i aktuella åldersintervall.av

Serviceortens lokalisering bestäms med hjälp dataprogramettav som
med angivna antaganden 200 inom 3 kilometers radieovan personer
placerar serviceortema på kartan. Med hjälp dataprogramut ännu ettav
beräknas antalet vårdtagare med vårdbehov. Därefter beräknas avståndet
från vårdtagarens bostad till serviceort.närmaste När modellen räknat
färdigt erhåller antal serviceorter fâgelvägsavståndet tillett samtman
dessa för samtliga vårdtagare. Avståndet multipliceras med 1,25 för att
få landsvägsavståndet. Avstånd under 15 km vårdtagare exkluderas.per

Avståndet vårdtagare multipliceras med 42 kronor mil, 365per per
dagar, 1,5 besök dag, fram och återresa. Merkostnadensamtper per
vårdtagare får inte överstiga 20 000 kronor månad eller 240 000per
kronor år. Vid högre merkostnader förutsätts vårdtagarna får vårdattper
på ålderdomshem, sjukhem eller flyttar till större ort.en

Merkostnadema för samtliga vårdtagare och totalsummeras en
merkostnad för kommun beräknas.resp
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Resultatet samtliga beräkningar omräknat till kronor invånareav per
redovisas i bilaga tabell 13, till Strukturkostnadsutredningen, med
rubriken hemtjänstersättning.

Ersättningen varierar från 0 till 1 500 kronornästan invånareper
Dorotea. De flesta glesbygdskommunema får ersättning varieraren som
mellan 200 och 600 kronor invånare. De högsta ersättningama får deper
kommuner har så gles bebyggelse serviceorterna blir ochattsom en

restiderna därmed blir långa. Kommuneratt med gles bebyggelse ochen
med hög andel befolkningenextremt 80 år fåröver också högaen av
ersättningar. l sammanhanget bör påpekas kommuner medatt ersätt-en
ning 800över kronor invånare och år kan ha blivit överkompenseradeper
eftersom kommunerna kan ha organiserat indivi-ettomsorgen mer
duellt vårdgrupper.sätt än med

4 Merkostnader för skolor i glesbygd

Merkostnadema för grundskolan i glesbygd beror små skolor bliratt
dyrare elev driva, långa avstånd till skolornaatt samt att högreper ger
skolskjutskostnader. För gymnasieelevema uppstår merkostnader för fler-
talet glesbygdskommuner i form inackorderingskostnader. Gynmasie-av
skolans merkostnader beräknas inte inom för denna delstudie.ramen

4.1 Modell

Den beräkningsmodell vi för beräknaanvänt merkostnaderna försom
skolan i glesbygd baseras på känner till storleken på elevunder-att man
laget för varje skolort, kostnaden för olika storlekar på skolor, samt
reseavstånden för eleverna. Givet denna information, modellengör sedan

objektiv skattning merkostnaden i de olika kommunerna.en av

Principiella antaganden

För få enkel och lätt tillämpbar modellatt har antal principiellaen ett
antaganden gjorts. Dessa skall allmängiltiga för hela Sverige.vara

1 Fysiska begränsningar

Följande antaganden har gjorts:

Minsta Största Skolskjuts
antal elever resavstând vid avstånd
i skola för eleverna överstigandeen

Låg- och
mellanstadiet 7 30 km 3 km

Högstadiet 20 50 km 4 km
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elever börhur långtstandard förformarAntagandena gemensamen
ikansmå skolorför huroch etttill skolan accepteraskunna somresa

hänseende.pedagogisktekonomiskt och

skolformerolikaKostnader för2

skolfonnerolikaförkostnaderdeappendix redovisas1 typerI somav
högre blirdestoskolamindre är,beräkningarna. Juianvänts en

elevkostnadenbeskrivavaltVi harelev.kostnaderna att som enperper
beräknadebaserad på dei skolan,eleverantaletkontinuerlig funktion av

ielev utläsaskostnadenkanmellanstadietochlåg-kostnaderna. För per
i figur 2.för högstadietochfigur 1

skolstorlekenfunktionmellanstadietlåg- ochKostnad/elev ilFigur avsom
Kostnberäkning-4-
Fk“°"-4--kr/elev/âr

T lI lI I III | II I II l
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453000/X2627+6l3900lx+l26y
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Figur 2 Kostnad/elev i högstadiet funktion skolstorlekensom av

4- Kostmbcrälczningkr/elev/år

i Funktion
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SkolskjutsarKostnader för3

till:antagitsskolskjutsar harolikaKostnaden för typer av

6 kr/kmeleverför 9Taxi
kr/km916 eleverför 9Minibuss -

kr/km1533 eleverför 17Buss -
16 kr/kmeleverför 33Buss

vi antagitharonödigt mycketmodellenkomplicerainteFör enatt
skolskjutsar. Total-för allakr/elevkm0,80genomsnittskostnad på

avstämda kommuner-skolskjutskostnader ärmodellensför motresultatet
kostnader.redovisadenas

då bli:SkolskjutsarkommunensKostnaden för antas

resor/dag 1752kr/elevkm0,80enkel vägAntalet elevkm
slutareftersom eleverna20 %"inoptimaltilllägg"skoldagar/år + ett

dagen.tidpunkterolikavid

merkostnad.kommunalskolskjutskostnaden ärutgår från helaVi att en

Beräkningsmetoder

kmz-ruta.åldersgruppi varjeelevererhålls antaletFrån SCB-Rutor per
skolort i kommunens störstaplacerabörjar medDatamodellen utatt en

aktuellresavståndet ibor inomalla eleveroch vareftertätort som
sökerDärefterskolorten.hänförs till programmetåldersgrupp en ny

medskolaoch bildartillräckligtelevantalet blir ettskolort där stort en ny
tillsskolorplaceramedfortsätterelever. Programmetantal att nyanytt

antalet elever iminstagivnaunder deti kommunernaelevantalet är en
skola.

skolorganisationoptimalteoretisktiModellen angersomutmynnar en
skolskjutskostnaderna.enhet ochskolenheter, antal eleverantal per

isolerat,de borskola föri någoninte inplacerats extremtElever attsom
restriktion. Ettangivenenligtresavståndetmaximalafå det ovanantas

appendix 2.redovisas iresultatmodellenspågrafiskt exempel
skolortantal eleverochskolorteruppgifternaledningMed peromav

funktionen.redovisadetidigareenligt denelevkostnadenberäknas per
mellan-lág- ochEnantalet elever.medmultipliceraselevKostnaden per

Merkostnadenskola.vid 300 eleveroptimalstadieskola bedöms pervara
minuskostnadenberäknadedenberäknasvarje skolenhetför ovansom

skolan.för optimaladenkostnaden
blivit aningtätbebyggda kommunerharmodellenrenodladedenI en

eftersomskolskjutskostnademabeträffarvadöverkompenserade program-
Skolskjutskost-skolor.mycketfåtalellerbildatendast storaettmet en

följande belopp sammantagettillmaximeratsdärförharnaden elevper
högstadiet.mellan- ochför låg-
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Max.ersättning
Kommuntyp kr/elev

Storstad 250
Förortskommun 600
Större städer 1100
Bruksort 1400
Medelkommun 1500
Normalkommun 2000
Landsbygdskommun 2500

För glesbygdskommuner har modellens reskostnader använts.

4.2 Resultat

Modellen har ingående på kommunerna i Jämtlands län.testatsmer
överensstämmelsen mellan modell och verklighet relativt godär för
glesbygdskommunema vad gäller antalet skolor och antalet elever per
skola.

Som tidigare tenderarnämnts antalet skolor i större bli färretätorter att
i verkligheten.än

Resultatet vad beträffar merkostnader för Skolskjutsar och för små skol-
enheter omräknat i kr/inv framgår bilaga tabell i huvudbetänk-av
andet.

De totala merkostnaderna räknas sedan till ersättningom en per
kommun där det vägda medelvärdet samtliga ersättningar blir noll,av
d kommuner med struktur bidrar med till kommu-v s en gynnsam pengar

med struktur.ner en ogynnsam
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Appendix 1.1

mellanstadietochför låg-skolplaneringAntaganden

skolorganisatio-normalaberäknas för deskolkostnaderLokalytor och
klasser. Skolöversty-âldersblandadeB-skolor medför ksamtnerna s

har använts.rekommendationerrelsens gamla ytnormerom

har antagitsVidare att

800 kr/mllokalhyror är-
270 tkr/tjänstkr/mánad16.000klasslärare ochlön motsv.-

kr/årstjänst350skolledare
skoltypkr/elev ochfastighetsinventarier-

C D EA B
110 12090 95 100

klasstorlekengruppindelning medskolor varierar behovetFör större av
intervall.vilket ettanges som

lika elev.kostnaderFöjande antas pervara

specialundervisningförutrymme-
skolsköterskaläkare,Skolhälsovård-

kuratorsresurspsykolog- och-

enhetskostnadhar antagitsundervisningsinventarierläromedel ochFör en
utnyttjandelägrevid små skolormed tilläggmed 100 kr/elev1 ett p g a

respektiveTilllägget förinventarier.och vissaklassuppsättningarav
skoltyp är

D EC
20%+5% 10%

kr/portionfastighetskostnaderSkolmåltider exkl

litenEC D EA B
503518 18 22 27
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Appendix 1.2

SKOLTYP A B C D E KOMMENTAR
2 pLM 1 pLM 1-2 l-3 1-6

3-4 4-6
5-6

ANTAL ELEVER MAX 2 75 +90 +9075 25+25 +30 25+30
330 165 80 55 25

ANTAL KLASSER 12 6 3 2 l

Lokalytor
Klassrum 6X5° 810 405 3x60 180 120 606x75
Grupparb bokrum 60+ 60 30 20 20
Läromedel 40 40 30 30 30
Textilslöjd 75 75 10 10 10
Trä- och metallslöjd 105 105 65 30 30 D E antagetsam-

nyttjande medannan
verksamhet

Gymnastik/matsal 310 310 215 195 195
Matsal 184 92 +23 +23
Ekonomilokaler kök 92 92 54 42 28
Administration/exp 54 44 34 24 12m m

personalutrymmen 51 39 23 21 19- elevvárd 46 30- - - -
Specialundervisning
0,35 mz/elev 116 58 28 19 9
Summa 1943 1350programyta 692 534 383

Uppräkning till totalyta %45 874 608+ 311 240 172

TOTAL BYGGNADSYTA 2817 1958 1003 774 555
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Appendix 1.3

KOMMENTARD ECBASKOLTYP

2 13612KLASSERANTALMAX
2580 55165330ELEVERMAX ANTAL

774 5551.0031.9582.817mLokalyta
619 4278021.5662.254Lokalkostnad tkr

Fastighetsm-
6 381630ventarier tkr

2,53,43,7-4,16,8-7,913,5-15,8lämrtjänsterAntal
918 675107999-11.836-2 1333.645-4.266Lämrlöner tkr .. 355177153306skolledare tkr

Variationer557 av-p g aResekostnad/klassen -- till centralortstånd
105Restid lärare

1.604 1.1521.856-1.9603.571-3.8686.235-6.856TOTALT
802 152619-653 1583-631520-558kr/klass .

KOSTNADER/BLEV

Läromedel och
undervisnings-

1.100 1.2001.0501.000.000inventarier 1

Skolmåltider
6.2004.7003.8503.1503.150skoldagar175antag
7.4004.900 5.8004.1504.150
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Appendix 1.4

högstadietSkolplanering

för låg- ochlokalplanerekommendationer liksomhögstadiet finnsFör
följande,för normala skolstorlekar ärmellanstadiet. Programytan

3p 4p2p
126 9klasserAntal
3.3002.200 2.800Programytan m2

367 311 275mZ/klass"

alltid sammanbyggda medsmå högstadieskolorpraktiken emellertidl är
jämförtsfrån 1978:4 harmellanstadieskolor. SOUoch/eller Ilåg- en

därför här endastskolformer. användsHärnettogolvareor i sammansatta
förMH-skola bliruppstår LMH eller störreden skillnad när attensom

kostnadsskillnaden.beskriva

m2067 nettogolvarea1L Mlp,
2.680L M H 2plp, lp,
3.344L M lp, H 3plp,
2.426H 2pM lp,
2.978H 3pM lp,
1.700L 2p, M 2p
4.006L 2p, H 3pM 2p,
4.642L 2p, M 2p, H 4p

beräkna nettogolvareantvå olikajämförelse deEn sätten att gerav
följande resultat,

4p2p 3p
2.800 3.300högstadiet 2.200Enbart m2

1.613 2.277Tillägg till M m1L lp, Ip
2.9422.306Tillägg till L 2p, M 2p
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Då det vanligaste torde små högstadieskolor sammanbyggdaärattvara
med LM-skolor följande värdenantas

Skolform högstadiet 1 2 3 4p p p p
Antal klasser 3 6 9 12
Antal elever 90 180 270 360max

Nettogolvarea 1.700 2.300 2.950
Uppräkning till
totalarea med 1,5 2.550 3.450 4.425
Lokalhyra 800 kr/ml/tkr 2.040 2.760 3.540
Lärarkostnad tkr 3.335 4.640 6.090
Läromedel och under-
visningsmateriel 170 324 486 649
Fastighetsinv 12 20 27 36
Skolledning 90 145 200 260

Totalt 8.414 11.563 15.000
Tkr/klass 1.402 1.285 1.250

Skolmåltider lika elev.anses vara per
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Appendix 2

Skolorter Jämtlandskommun.och elever i en

Exempel på modellresultat.

med eleverrutau

bebodd rutaannan

skolon 215 elever

skolort 2: 58 elever

skolort 29 elever
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En datalag.10 förKursplaner grundskolan.2ny
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Ägandeti framtiden modeller. 38Hälso-och sjukvården tjänst.radiooch televisioni allmänhetenstre av-
år betalningsansvar.49Ett med 17

Serveringsbestämmelser.50 Utlänningslagen partiell 24översyn.en-
för ñlmcensuren.En 39gräns

Kommunikationsdepartementet
Näringsdepartementet9Postlag.

Ökadkonkurrenspåjärnvägen.13 för internationellomfördelning oljaSvenskaregler av
34Förarprövare. oljekris.vid 15en

Finansdepartementet Civildepartementet
Bytänkande demokratinsTrosabryter sig loss. ellervillkor för ekonomiochpolitik ekonomi-Nya - räddning.45kommisionensförslag. 16

kyrkofrågor.Vissa 46villkor för ekonomiochpolitik ekonomi-Nya - valmöjligheterinom skola,Konsekvenserkommisionensförslag. Bilagor. 16 av
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